
Χριστουγεννιάτικο
παζάρι από τα 

ΚΑΠΗ Ελευσίνας
και Μαγούλας

Στήριξη του Κέντρου Αναπήρων
Άνω Λιοσίων μέσα από κοινοτικά 

προγράμματα επιχορηγήσεων 

- Ζήτησε ο πρόεδρος του Κέντρου,
Γιώργος Ρεθυμνιωτάκης από εκπροσώπους 
του Δήμου Φυλής και τον Αντιπεριφερειάρχη

Δυτικής Αττικής Γ. Βασιλείου 

Νωρίτερα οι 
συντάξεις του ΟΑΕΕ

Η σύνταξη Ιανουαρίου 
θα καταβληθεί 

στις 19 Δεκεμβρίου 
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ 
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ TO ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΒΥΖΑΣ ΣΤΑ
ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΚΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Βγαίνουν στους δρόμους 
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Δυτικής Αθήνας
«Η νοσηλεία των ασθενών γίνεται 

σε ‘’πολεμικές’’ συνθήκες»

Το 13ο «Βήμα του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή»

O TITAN 
στηρίζει τους 

μεταπτυχιακούς
φοιτητές στην 
προετοιμασία 

τους για είσοδο
στην αγορά 

εργασίας

Η Εθελοντική Ομάδα ΘΡΙΑ ενώνει τις
δυνάμεις της με τους Γιατρούς του

Κόσμου και το Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Ασπροπύργου 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ
Στην Αμυγδαλέζα τα 

ασυνόδευτα προσφυγόπουλα
της Ιεράπετρας

Τον εορτασμό της Προστάτιδος
του Πυροβολικού στη 

Ν. Πέραμο τίμησε ο Ν. Δένδιας
Σελ: 5

Σελ: 16

Σελ: 7

Σελ: 10-11Σελ: 6

Σελ:  3-8

Σελ: 9

Η Ηλεκτροκίνηση σε Μαγούλα- Ζεφύρι - Μενίδι
θα μετατρέψει τον Προαστιακό σε "επιφανειακό Μετρό"

ΜΕΤΕΩΡΗ 
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

2 ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Παρεμβάσεις δημοτικών 
στελεχών στον ΟΣΚ, 

για την ανέγερση 
και επίπλωσή τους

Σελ: 8

ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟ 2016 

Σελ: 3

Σελ:  6

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σελ: 2

Πρωτόγνωρες 
μελωδίες 
από τη 

Ρουμανία
Σελ: 16
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Ελευσίνα

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Βενιζέλου 
Ελευθερίου 79, 

2105544246

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου
2, Τηλέφωνο:

2105573484

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Καραΐσκος Θεόδωρος

Θ. Πηνειού 81, 
Τηλέφωνο:

2102481114

Αχαρνές

Μαυρομμάτης 
Εμμανουήλ 

Π. Δημοκρατίας 222, 
Τηλέφωνο:
2102312615

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος
Ι. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 56, 
Τηλέφωνο:
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφωσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 21
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Διογένης, Σάββας, Σάβας, 

Σαβούλη, Σαββούλα, 
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Αποκαθίσταται σταδιακά το σύνολο
των ζημιών του οδικού δικτύου του
Δήμου Αχαρνών, με προτεραιότητα

στις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την κατα-
στροφική νεροποντή, που είχε ως αποτέλε-
σμα την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης τον περασμένο Οκτώ-
βριο. 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και
έχει αποκατασταθεί το οδόστρωμα σε
κεντρικές αρτηρίες του Δήμου Αχαρνών
όπως η Λεωφόρος Καραμανλή, η Πλατεία
Καράβου, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα ολο-
κληρωθούν οι εργασίες και σε άλλες κεντρι-
κές οδούς όπως η Λεωφ. Δημοκρατίας, η
Φιλαδελφείας, η Πάρνηθος και παρόδους
στο Κέντρο των Αχαρνών. 

Η ιδιαιτερότητα και η έκταση των ζημιών
επέβαλλε την άμεση αποκατάστασή τους,
δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρικές οδικές οδούς στις
οποίες είχαν δημιουργηθεί «κρατήρες» μεγάλου βάθους,

αυξάνοντας την επικινδυνότητα πρόκλησης σοβαρών
ατυχημάτων για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους
πεζούς.

Αποκαθίσταται σταδιακά 
το οδικό δικτύο στις Αχαρνές
Η νεροποντή είχε δημιουργήσει «κρατήρες» μεγάλου βάθους, 
αυξάνοντας την επικινδυνότητα πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων 
για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους πεζούς.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟ 2016 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Ηλεκτροκίνηση
σε Μαγούλα- 

Ζεφύρι - Μενίδι
θα μετατρέψει τον

Προαστιακό 
σε "επιφανειακό

Μετρό"

Στις ράγες... μπαίνει μετά από χρόνια το αστικό τμήμα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αθήνας. Σήμερα το
τμήμα από τον Πειραιά μέχρι τις 3 Γέφυρες δεν διαθέτει ηλεκτροκίνηση με αποτέλεσμα ο Προαστιακός να λει-
τουργεί με πολλές δυσκολίες.

Μία εργολαβία-σκούπα στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα, θα ολοκληρώσει τα έργα εκσυγχρονισμού ενώ θα εγκατασταθεί
-επιτέλους- και η ηλεκτροκίνηση. Επίσης το τμήμα Αθήνα-3 Γέφυρες θα ενταχθεί σε τρέχουσα εργολαβία (στην ανά-
ταξη της ηλεκτροκίνησης Μενίδι-Τιθορέα). Μαζί θα διορθωθεί και η εικόνα του -απαράδεκτου σήμερα- Κεντρικού Σταθ-
μού της Αθήνας.

Έτσι από το 2016 ο επιβάτης θα μπορεί από το σταθμό του Πειραιά να φτάνει στο Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος σε περί-
που 50 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη μετεπιβίβαση. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος του Προαστιακού
εξαρχής.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί τέλος στην "ομηρία" του μέσου που σήμερα είναι ο φτωχός συγγενής των αστικών μετα-
φορών της Αθήνας και απέχει παρασάγκας από το σκοπό που είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του πριν από 14 χρόνια.

Τότε, ο στόχος ήταν μέσα σε μία δεκαετία, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος να μεταφέρει καθημερινά 250.000 επιβάτες
(!!). Σήμερα αυτός ο αριθμός μοιάζει μαγικός και το πιθανό νούμερο είναι το 1/10 από το αρχικό.

Η ολοκλήρωση των έργων ηλεκτροκίνησης, ουσιαστικά θα χαρίσει στην Αθήνα άλλες 2 γραμμές "επιφανειακού
Μετρό". Μιλάμε για την κάθετη γραμμή Πειραιάς-ΣΚΑ και την οριζόντια Μαγούλα-Αεροδρόμιο.

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος μαζί με το Μετρό και το Τραμ θα μπορέσουν από το 2016 να λειτουργούν αμφίδρο-
μο και αλληλοσυμπληρώνοντας το ένα μέσο το έργο του άλλου. Όλα αυτά φυσικά με την αίρεση τα δρομολόγια του
Προαστιακού να πυκνώσουν και τουλάχιστον στο αστικό του τμήμα να φτάσουν τα 15 λεπτά τις ώρες αιχμής και τα 20
λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Στις περισσότερες Μητροπόλεις της Ευρώπης το αστικό τμήμα του Προαστιακού είναι συχνότατο ακόμα και με δρο-
μολόγια ανά 10 λεπτά. Τα έργα αναφορικά με τους σταθμούς έχουν ολοκληρωθεί και ο μόνος σταθμός που αναμένε-
ται να προστεθεί είναι το 2016 στο ΖΕΦΥΡΙ, έργο που πραγματοποιείται εδώ και 1,5 χρόνο μαζί με την εργολαβία ολο-
κλήρωσης των υποδομών του Θριάσιου Πεδίου.
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Δύσκολη η ανέγερση του 8ου 
Δημοτικού στη Ζωφριά, μόνο με 

ένταξη στο ΕΣΠΑ το Ειδικό Γυμνάσιο
στην Λίμνη, υποστηρίζει ο ΟΣΚ

Δύο παρεμβάσεις στον Οργανισμό Σχολικών Κτι-
ρίων (ΟΣΚ) πραγματοποίησε η διοίκηση του
Δήμου Φυλής. 

Στην πρώτη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Δημήτρης Τσίγκος συνάντησε τον Πρόεδρο του
ΟΣΚ Ηρακλή Δρούλια, με θέμα τα προβλήματα σχολικής
στέγης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Φυλής. Ο Δημήτρης
Τσίγκος έθεσε τα ζητήματα της ανέγερσης του 8ου Δημο-
τικού και του 10ου Νηπιαγωγείου στη Ζωφριά και του
Ειδικού Γυμνασίου στην περιοχή της Λίμνης και πήρε
την απάντηση ότι δύσκολα ο ΟΣΚ θα βρει τρόπο να χρη-
ματοδοτήσει την ανέγερση των συγκεκριμένων σχολεί-
ων. 

Ακολούθησε επίσκεψη, στον Πρόεδρο του ΟΣΚ, τεχνι-
κού κλιμακίου του Δήμου Φυλής, το οποίο αποτελούσαν
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάσης Σχίζας, ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Χατζητρα-
κόσιας και οι σύμβουλοι του Δημάρχου Γιάννης Λιάκος 

και Μαρίνα Νικολοπούλου. Παρευρέθηκε επίσης και ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής Αργύρης Αργυ-
ρόπουλος. 

Στη συνάντηση ξεκαθαρίστηκαν θέματα που αφορούν
στους όρους δόμησης του οικοπέδου που προορίζεται
για την ανέγερση του 8ου Δημοτικού σχολείου. Δρομο-
λογήθηκε ακόμα το έργο της συντήρησης του κλειστού
γυμναστηρίου Ζεφυρίου, με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής και η απαλλοτρίωση οικοπέδου που
προορίζεται για την επέκταση του προαυλίου, στο 3ο
Δημοτικό σχολείο Ζεφυρίου.

Επίσης, τέθηκε στον Πρόεδρο του ΟΣΚ το ζήτημα της
αποζημίωσης των ιδιοκτητών του οικοπέδου του 6ου
Δημοτικού Σχολείου, στην περιοχή της Λίμνης, που
ταλαιπωρούνται επί χρόνια. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΟΣΚ επεσήμανε
ότι η χρηματοδότηση του 8ου Δημοτικού είναι μετέωρη,
ενώ η ανέγερση του Ειδικού Γυμνασίου, που είναι ένα
ακριβό και πρωτοποριακό έργο μπορεί να γίνει μόνο με
ένταξη στο ΕΣΠΑ. Τέλος για την επίπλωση του 10ου
Δημοτικού Σχολείου, που πρόκειται να ολοκληρωθεί
μέσα στις προσεχείς μέρες, ζήτησε να ακολουθηθεί η
υπηρεσιακή οδός και δεσμεύθηκε ότι ο ΟΣΚ θα καλύψει
τη σχετική δαπάνη. 

Το Κέντρο Εργασίας Αναπή-
ρων Άνω Λιοσίων (ΚΕΑ) Άνω
Λιοσίων επισκέφθηκαν την

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο
του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος σε θέματα
Κοινωνικής Ιατρικής,  Γιώργος Αντω-
νόπουλος, εκπροσωπώντας τον
Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού,
συνοδευόμενος από τον Διευθυντή
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, κ. Γιώργο Βέλλη και ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάν-
νης Βασιλείου.

Τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Ανα-
πληρωτή Δήμαρχο υποδέχθηκαν ο
πρόεδρος του ΚΕΑ, κ. Γιώργος Ρεθυ-
μνιωτάκης και μέλη του Κέντρου, οι
οποίοι ενημέρωσαν τους αιρετούς
σχετικά με τη δράση και το έργο του
Κέντρου και τους ξενάγησαν στις
αίθουσες δραστηριοτήτων και την
έκθεση καλλιτεχνημάτων του
Κέντρου.

Ο κ. Ρεθυμνιωτάκης αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
το ΚΕΑ για τη στήριξη των μελών του
και ζήτησε τη συνδρομή της Περιφε-
ρειακής και της Δημοτικής Αρχής 

Στήριξη του Κέντρου Αναπήρων Άνω Λιοσίων 
μέσα από κοινοτικά προγράμματα επιχορηγήσεων 
- Ζήτησε ο πρόεδρος του Κέντρου, Γιώργος Ρεθυμνιωτάκης από εκπροσώπους 
του Δήμου Φυλής και τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γ. Βασιλείου 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Από αριστερά: Αργύρης Αργυρόπουλος, Γιάννης Λιάκος, Θανάσης Σχίζας, Ηρακλής Δρούλιας, 
Νίκος Χατζητρακόσιας και Μαρίνα Νικολοπούλου

ΜΕΤΕΩΡΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
2 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Παρεμβάσεις δημοτικών στελεχών στον ΟΣΚ, 
για την ανέγερση και επίπλωσή τους

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ
ΘΕΑΤΕΣ 

Ο Β΄ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Για τρίτη φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο
στον β γύρο των επαναληπτικών εκλογών του
δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Ως γνωστόν, αντίπαλοι είναι ο νυν δήμαρχος Γεώργιος
Δρίκος και η Ιωάννα Κριεκούκη, όπου ο μεν πρώτος την
περασμένη Κυριακή, παρά τη μικρή απώλεια, κατόρθω-
σε να διατηρήσει τα ποσοστά του, η δε δεύτερη μόλις με
έξι ψήφους διαφορά ήρθε στην δεύτερη θέση και αναμε-
τράται για τρίτη φορά με τον κ. Δρίκο. 

Τις δύο προηγούμενες φορές ηττήθηκε καθώς δεν
κατόρθωσε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της
παράταξης του Θ. Πανωλιάσκου, και το ερώτημα είναι
αν θα καταφέρει τελικά αυτή την φορά να αντιστρέψει το
κλίμα. 

Από την άλλη, ο Γ. Δρίκος θα προσπαθήσει να εκμε-
ταλλευτεί την αντίδραση και την πίκρα των ψηφοφόρων
του Αθ. Πανωλιάσκου, για την ελάχιστη διαφορά που
είχε ο συνδυασμός ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ από
εκείνον την κας Κριεκούκη, κι έχει πολλές πιθανότητες
να συνεχίσει για τρίτη φορά την παράδοση.

Αναμένουμε, λοιπόν, σε λίγα 24ωρα τα αποτελέ-
σματα των εκλογών και να φανεί αν οι παραδόσεις
σπάνε ή συνεχίζονται!

Ε. Λιάκος 
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Στην ημερίδα που διορ-
γανώθηκε με πρωτοβουλία
της Δ/νσης Δημόσιας Υγεί-
ας της Περιφέρειας Αττικής
και της Αντιπεριφέρειας
Κοινωνικής Πολιτικής Αττι-
κής σε συνεργασία με την
Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και
το Υπουργείο Υγείας απη-
ύθυνε χαιρετισμό η Περιφε-
ρειάρχης Ρένα Δούρου.

Μεταξύ άλλων τόνισε:
Καταρχήν να συγχαρώ

για την πρωτοβουλία διορ-
γάνωσης της σημερινής
Ημερίδας τη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας, την αντι-
περιφερειάρχη Κοινωνικής
Πολιτικής, την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, το
ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και το
υπουργείο Υγείας. 

Πρέπει να σας εξομολο-
γηθώ την επιφυλακτικότη-
τά μου για τη χρησιμότητα
όλων αυτών των «Παγκό-
σμιων Ημερών». Είτε πρό-
κειται για το Aids είτε για
την Ημέρα κατά της Κακο-
ποίησης των Γυναικών. 

Και τούτο γιατί στη σημε-
ρινή εποχή, όπου κυριαρ-
χεί το «εγώ» και ο ατομικι-
σμός, αυτές οι «Παγκό-
σμιες Ημέρες» ηχούν
περισσότερο ως βολικά
άλλοθι για την αδράνεια και
την απάθειά μάς τις υπό-
λοιπές 364 ημέρες, παρά
ως εφαλτήρια ευαισθητο-
ποίησης και κινητοποίη-
σης. 

Όμως αυτή ακριβώς θα
έπρεπε, θα όφειλε τουλάχι-
στον, να είναι η λειτουργία
των «Παγκόσμιων Ημε-
ρών». 

Να είναι οι καταλύτες, οι
«μπούσουλες» για τις υπό-
λοιπες ημέρες του χρόνου. 

Με άλλα λόγια δεν νοεί-
ται «μείωση του χάσματος»
και «διευκόλυνση της πρό-
σβασης», όπως αναφέρει
ο τίτλος της Ημερίδα ανα-
φορικά με την πρόληψη και
την αντιμετώπιση του Aids
μόνο για… μία ημέρα. 

Αν κάτι λοιπόν έχει αξία
είναι με εκδηλώσεις όπως
τούτη η Ημερίδα, οι πολί-
τες να ενημερωθούν
περισσότερο, να δραστη-
ριοποιηθούν ενεργότερα
και να λειτουργήσουν συλ-
λογικότερα ως προς την
ασθένεια αυτή. 

Μια ασθένεια η οποία,
ας μην το ξεχνάμε, κρύβει
μέσα της την περιθωριο-
ποίηση λόγω του φόβου
της μετάδοσής της. 

Κάτι που σημαίνει ότι
μόνο με τη γνώση μπορεί
να καταπολεμηθεί. 

Γεγονός που γεμίζει με
περισσότερες ευθύνες την
Πολιτεία, η οποία έχει την
ευθύνη, όχι μόνο της αντι-
μετώπισης από ιατρικής,
επιστημονικής απόψεως
της ασθένειας, αλλά οφεί-
λει να διαδώσει την πληρο-
φορία, προκειμένου να
καταπολεμήσει ρατσιστι-
κές, σε βάρος των ασθε-
νών του Aids, απόψεις. 

Σε αυτό πλαίσιο, η Περι-
φερειακή Αρχή Αττικής
είναι πρόθυμη να παίξει το
ρόλο που της αναλογεί. 

Εκείνον της συμβολής
στην πρόληψη και την ενη-
μέρωση. Δύο τομείς κρίσι-
μους. 

AIDS: Ενημέρωση και Πρόληψη
365 μέρες το χρόνο

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Αττικής
Ρένας Δούρου σε ιατρική ημερίδα

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος
βρέθηκε κοντά στα συνεργεία προκειμένου να ενημερω-
θεί για την πορεία αποκατάστασης των ζημιών, δήλωσε:
«Η νεροποντή του περασμένου Οκτωβρίου άφησε ανοι-
κτές πληγές στην πόλη μας. 

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες βρεθήκαμε στο πλευρό των πολιτών που επλή-
γησαν, καταγράφοντας ταυτόχρονα τις ζημιές στις υπο-
δομές της πόλης. Στόχος μας, η γρήγορη και ομαλή ανά-
καμψη της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης 

μας. Σήμερα, ικανοποιημένος βλέπω ότι οι προσπά-
θειές μας απέδωσαν. Όμως, δε σταματούμε εδώ. Συνε-
χίζουμε τη δουλειά μας για την αποκατάσταση του συνό-
λου των οδικών οδών και των υποδομών του Δήμου και
όχι μόνο όσων επλήγησαν από τις πλημμύρες» .

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

Συνελήφθησαν 3 ROMA 
για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους (92) γραμμαρίων, η οποία 
βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη, στον εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο του 
αυτοκινήτου που επέβαιναν οι συλληφθέντες

Συνελήφθησαν, στις 3-12 το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή των Θηβών Βοιωτίας, από
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, τρεις (3) ημεδαποί ROMA , ηλικίας 36, 32
και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και δια-

κίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολό-

γηση - αξιοποίηση στοιχείων, σχετικά με
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τους
δράστες, οργανώθηκε επιχείρηση, στο
πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν να επι-
βαίνουν σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας
του 32χρονου και ακινητοποιήθηκαν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στο ανωτέρω όχημα, βρέθηκε επιμελώς
κρυμμένη (καβάτζα) και κατασχέθηκε,
στον εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο του
αμαξώματος (καρότσα) και συγκεκριμένο
στο εσωτερικό μέρος της πόρτας αυτού,
μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η
οποία περιείχε ποσότητα άκοπης ηρωί-
νης σε μορφή βράχου, μεικτού βάρους
(92) γραμμαρίων.

Επιπλέον από τους αστυνομικούς βρέθηκαν στην κατοχή του 23χρονου και του 32χρονου και κατα-
σχέθηκαν, δύο (2) κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των (50) ευρώ, το οποίο προερχόταν
από την αγοραπωλησία των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ομοίως κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνη-
το.

Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, ενώ οι συλληφθέ-
ντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.



Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 5ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙ ΣΣΣ

Ησημασία δεξιοτήτων (soft skills)
πέραν των τυπικών προσόντων,
συμβουλές για σύνταξη ανταγωνι-

στικού βιογραφικού και τεχνικές συνέντευ-
ξης, καθώς και πρακτικά εργαλεία αναζή-
τησης εργασίας και επιχειρηματικών ευκαι-
ριών ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν
στο 13ο «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτη-
τή», την ετήσια εκδήλωση του Τιτάνα που
προάγει τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε εκπροσώ-
πους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η ημερίδα με τίτλο «Το επόμενο βήμα
μου: Ιδέες και κατευθύνσεις για επαγγελ-
ματικές επιλογές» πραγματοποιήθηκε στις
28 Νοεμβρίου 2014, στη μονάδα του Τιτά-
να στο Καμάρι Βοιωτίας και την παρακο-
λούθησαν 200 φοιτητές Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου, του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθήνας, του Πανεπιστημί-
ου Πειραιά και του ALBA Graduate Business School. 

Νέοι επιστήμονες έλαβαν σημαντική πληροφόρηση
από επιχειρηματίες και επαγγελματίες της αγοράς

Οι νέοι επιστήμονες έλαβαν σημαντική πληροφόρηση
από επιχειρηματίες και επαγγελματίες της αγοράς για την
ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στις δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρίες στα μελ-
λοντικά στελέχη τους (soft skills και hard skills). 

Επίσης, μέσα από παρουσιάσεις με πρακτικά παρα-
δείγματα και ανάπτυξη σεναρίων οι φοιτητές είδαν πώς η
τεχνολογία υποστηρίζει τους νέους επιχειρηματίες, ενώ
είχαν την ευκαιρία να μάθουν για προγράμματα πρακτικής
άσκησης και πώς να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης (Social Media) στην αναζήτηση εργασίας. 

Τους φοιτητές και τους ομιλητές καλωσόρισαν ο Τάκης
Κανελλόπουλος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ο Ιωάννης Μοναχός, Διευθυντής Εργο-
στασίου ΤΙΤΑΝ Καμαρίου. 

Οι ομιλητές που μοιράστηκαν πρακτικές
συμβουλές μέσα από την εμπειρία τους
ήταν οι: 

Θωμάς Κελεπούρης (Senior
Engagement Manager, McKinsey &
Company), Πέγκυ Βελλιώτου, (Γενική Διευ-
θύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Ανθρώπινου Δυναμικού KPMG), Αναστα-
σία Αμβροσιάδου, (Διευθύντρια Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Νότιας Ευρώπης, S&B Βιο-
μηχανικά Ορυκτά), Βασίλης Παπακωνστα-
ντίνου, (Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοί-
των ΜΙΤ στην Ελλάδα και Πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου του MIT Enterprise
Forum Greece), Νίκος Τσάμης, (Ιδρυτής
της εταιρίας Eventora), Μαρία –Τζίνα
Λεριά, (Project Manager ReGeneration) και
Βασίλειος Βέλκος, (Career Services
Manager του kariera.gr).

Σχετικά με το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» 
Το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» εντάσσεται σε

ένα ευρύτερο πλέγμα πρωτοβουλιών που υλοποιεί ο
ΤΙΤΑΝ με επίκεντρο την εκπαίδευση. Υλοποιείται από το
2002, δύο φορές το χρόνο και φιλοξενείται στα εργοστά-
σια ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας και στην Νέα Ευκαρπία
Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.000 φοιτητές έχουν
συμμετάσχει έως σήμερα σε είκοσι δυο -συνολικά- αντί-
στοιχες εκδηλώσεις.

ΚΕΔΕ: «Όχι» στην 
αύξηση του ΦΠΑ σε 
νησιά και παραμεθόριο

Πρόκειται για επιβίωση 
και όχι προνόμιο, 
αναφέρεται σε υπόμνημα

Έκκληση στον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά να απορρίψει
το «παράλογο» αίτημα των

δανειστών για την αλλαγή του καθεστώ-
τος μειωμένου ΦΠΑ, που ισχύει σήμερα
σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας,
απηύθυνε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώρ-
γος Πατούλης, με επιστολή που απέ-
στειλε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου,
τονίζοντας ότι «πρόκειται για ζήτημα
εθνικής επιβίωσης η διατήρησή του, και
όχι προνόμιο, όπως λανθασμένα κάποι-
οι θεωρούν». 

Στην επιστολή, στην οποία μεταφέρει
την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της
ΚΕΔΕ σχετικά με το ειδικό φορολογικό
καθεστώς που ισχύει σήμερα σε νησιά
και απομακρυσμένες περιοχές της
χώρας, ο κ. Πατούλης επισημαίνει ότι 

«το ειδικό φορολογικό καθεστώς προ-
βλέφθηκε από την ελληνική Πολιτεία με
σκοπό να αντισταθμίσει, ως ένα βαθμό,
τις δυσκολίες στην καθημερινότητα των
κατοίκων και το ανταγωνιστικό μειονέ-
κτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγ-
γελματίες που ζουν και δραστηριοποιού-
νται στις περιοχές αυτές».

Επιπλέον, σημειώνει ότι «η ευρωπαϊκή
Οδηγία 92/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
19ης Οκτωβρίου 1992, στο άρθρο 120
προβλέπει εξαιρέσεις στην εφαρμογή
τού κοινού συστήματος του ΦΠΑ στα
κράτη-μέλη. Για τις εξαιρέσεις αυτές έχει
τοποθετηθεί θετικά και ο αρμόδιος
πρώην επίτροπος Οικονομικών και
Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ Όλι
Ρεν, ενώ σημειώνουμε ότι η Οδηγία έχει
εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη, με ομό-
φωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουρ-
γών».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρει
ότι «η πρόταση των δανειστών να καταρ-
γηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς
που ισχύει σήμερα, έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με την ευρωπαϊκή Οδηγία» και
τονίζει ότι «το δημοσιονομικό όφελος θα
είναι αμελητέο».

Το 13ο «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή»
O TITAN στηρίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην προετοιμασία 
τους για είσοδο στην αγορά εργασίας

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Στην Αμυγδαλέζα τα ασυνόδευτα 
προσφυγόπουλα της Ιεράπετρας

Στο λιμάνι του Πειραιά έφθασαν τα 26 ασυνόδευτα παιδιά του πλοίου Baris και
από εκεί τα 25 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής στην Αμυγδαλέζα και το
26ο στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων όπου θα φιλοξενηθεί προσωρινά.

Στην Αμυγδαλέζα τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα της Ιεράπετρας 
Όλα τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα δίχως γονείς ή κηδεμόνες, λόγο για τον οποίο

ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και το υπουρ-
γείο Εσωτερικών αναζητούν τους συγγενείς τους ώστε τα παιδιά να επανενωθούν με
τις οικογένειές τους.

Από τους 29 πρόσφυγες που είχαν φθάσει στον Πειραιά πριν από 3 μέρες και στους
οποίους έχει χορηγηθεί τρίμηνη άδεια παραμονής, οι 15 φιλοξενούνται από χθες στον
Ξενώνα Αστέγων του δήμου Πειραιά.

Οι Σύροι πρόσφυγες συνεχίζουν για δέκατη μέρα την απεργία πείνας στην πλατεία
Συντάγματος και σύμφωνα με τους επικεφαλής τα λιποθυμικά επεισόδια είναι πολλά.

Σε εξέλιξη είναι και οι διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου
να βρεθεί λύση και να ταξιδέψουν προς τις χώρες της βόρειας Ευρώπης που επιθυ-
μούν για να ζητήσουν άσυλο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια
λύση.
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Χριστουγεννιάτικο
παζάρι από τα 

ΚΑΠΗ Ελευσίνας
και Μαγούλας

Σας προσκαλούμε στο 
Χριστουγεννιάτικο ΒΑZAAR  
των Ομάδων Χειροτεχνίας 

του Κ.Α.Π.Η. Δήμου 
Ελευσίνας - Μαγούλας, 

που θα πραγματοποιηθεί
- για φιλανθρωπικό σκοπό - 
στις 13-14 Δεκεμβρίου στο
χώρο εκδηλώσεων του 

Νομικού Προσώπου 
ΠΑΚΠΠΑ ( Παγκάλου και
Κίμωνος 11, Ισόγειο).

Έναρξη: Σάββατο 13/12/2014
και ώρα 17:30

Η Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

Η Κοινωνική Λειτουργός                                      
Κατερίνα Μαρούγκα  

Μπαράζ κινητοποιήσεων ετοιμάζουν οι εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία της Δυτικής Αθήνας ενώ
εχθές το απόγευμα πραγματοποίησαν

πορεία στο σταθμό Μετρό Περιστερίου, διαμαρτυρόμε-
νοι για τις περικοπές στην Υγεία. Συγκεκριμένα, οι εργα-
ζόμενοι στο Αττικό νοσοκομείο, στο Δαφνί, στο Εθνικό
Κέντρο Αποκατάστασης, στο Δρομοκαϊτειο, στο Θερα-
πευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας και στο
Θριάσιο Νοσοκομείο καταγγέλλουν την κυβέρνηση για
την διάλυση της δημόσιας υγείας.

Όπως υποστηρίζουν, έχει ήδη κλείσει ένα νοσοκομείο
(Λοιμωδών) και τα μισά πολυϊατρεία του πρώην ΙΚΑ
(μαζί με τους μισούς γιατρούς τους) ενώ η κυβέρνηση
επιδιώκει να κλείσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο και τα
δύο ψυχιατρεία (Δαφνί και Δρομοκαΐτειο). 

Την ίδια στιγμή, τονίζουν οι εργαζόμενοι, το ΑΤΤΙΚΟ, το 

Θριάσιο, το Εθνικό Κέντρο Αποκατά-
στασης είναι σε κατάσταση κατάρρευ-
σης και οι μονάδες πρόνοιας βρίσκο-
νται ένα βήμα πριν το λουκέτο. 

Ενδεικτικά αναφέρουν ότι η νοσηλεία
των ασθενών γίνεται σε «πολεμικές»
συνθήκες: ράντζα και ανάνηψη στο διά-
δρομο, προσωπικό εξαντλημένο και
ανεπαρκές, ελλείψεις βασικού υγειονο-
μικού υλικού, αφόρητες συνθήκες εφη-
μερίας. Επιπρόσθετα, η υποχρηματο-
δότηση κάτω από το 50% του προ
4ετίας ποσού, οδηγεί σε διακοπή λει-
τουργίας βασικών μηχανημάτων, όπως
του μαγνητικού τομογράφου, των ανα-
πνευστήρων, σε έλλειψη κλινών ΜΕΘ,
χειρουργικών αιθουσών, σε περιορι-
σμό συνεδριών ακτινοθεραπείας, σε
τραγικές συνθήκες νοσηλείας, σε ελλεί-

ψεις φαρμάκων και βασικών υγειονομικών υλικών, σε
αναβολή χειρουργείων. 

Στα αιτήματα των εργαζομένων στις μονάδες υγείας
της Δυτικής Αττικής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

Δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο σύστημα υγείας – πρό-
νοιας με ισότιμη, καθολική και έγκαιρη πρόσβαση σε
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας για όλους τους
κατοίκους της περιοχής μας.

Να μην κλείσει το ΨΝΑ και κανένα νοσοκομείο. Να
επαναλειτουργήσει πλήρως το Λοιμωδών και όλα τα
πρωτοβάθμια Κέντρα Υγείας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχό-
λησης με σταθερές σχέσεις εργασίας.

Αύξηση των δαπανών για την υγεία, χρηματοδότηση
των νοσοκομείων για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουρ-
γίας τους.

Βγαίνουν στους δρόμους
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία 

Δυτικής Αθήνας
«Η νοσηλεία των ασθενών γίνεται σε ‘’πολεμικές’’ συνθήκες»

Η Ολυμπία Οδός συντονίζει 
το βηματισμό της με την 
Κίνηση Πολιτών 
του Σωματείου «Διάζωμα»
Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. συντονίζει  το βηματισμό της με την Κίνηση Πολιτών του

Σωματείου «Διάζωμα», με στόχο την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Βόρει-
ας Πελοποννήσου. Ένα μεγάλο έργο, ένας δρόμος που θα ενώσει τη χώρα με ασφά-
λεια και θα μικρύνει την απόσταση ανάμεσα στην Πρωτεύουσα της χώρας και πολ-
λούς σημαντικούς προορισμούς, στέκεται αρωγός σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε
πριν πέντε χρόνια και έχει ήδη αγκαλιαστεί από όλους: ειδικούς (αρχαιολόγους, ανα-
στηλωτές, συντηρητές κ.λ.π.),  την επιστημονική και πνευματική κοινότητα, αλλά
κυρίως τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», δήλωσε: «Είμαστε ευτυ-
χείς, καθώς στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της χώρας μας βρίσκουμε ως νέο
συνοδοιπόρο μια μεγάλη εταιρία, την Ολυμπία Οδό Α.Ε. Μια εταιρία με τεράστια προ-
σφορά στη βελτίωση του οδικού δικτύου της χώρας, η οποία σχεδιάζει, χρηματοδοτεί
και κατασκευάζει τον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού που συνδέει την Αθήνα με
τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Ενώνουμε τα οράματά μας, τις δυνάμεις μας με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής, η οποία θα έχει ως επίκεντρό της τα σπουδαία
αρχαία θέατρα και τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυ-
μπίας Οδού. Στόχοι του παραπάνω προγράμματος θα είναι αφ’ ενός η συντήρηση και
αποκατάσταση των μνημείων της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου η σύνδε-
σή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Ολυμπίας Οδού,
Παναγιώτης Παπανικό-
λας, με αφορμή τη συνερ-
γασία αυτή, δήλωσε: «Για
όλους εμάς, τους ανθρώ-
πους που εργάζονται σ’
αυτό το δύσκολο και
πολυπόθητο έργο, η Ολυ-
μπία Οδός δεν είναι μόνο
ένας δρόμος. Είναι (και θα
είναι) διαχρονικά, ένας
ζωντανός οργανισμός,

φορέας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αναγκών και προσδοκιών για ανάπτυξη και
επικοινωνία.

Η δέσμευσή μας είναι να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε έναν υψηλής ποι-
ότητας αυτοκινητόδρομο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των χρη-
στών για ποιοτική και ασφαλή μετακίνηση. Πέρα απ’ αυτή την αποστολή όμως, μας
κινητοποιεί και ένα υπέρτερο όραμα: να ενώσουμε ανθρώπους και κοινωνίες σε κοι-
νές δράσεις και πρωτοβουλίες, να αναδείξουμε τον τόπο μας, κάθε πόλη και κάθε
χωριό της Βόρειας Πελοποννήσου και ΜΑΖΙ να φέρουμε την ανάπτυξη. Γιατί ο δρόμος
φέρνει εκτός από οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Κάνουμε σήμερα ένα βήμα προς  αυτή την κατεύθυνση της υπευθυνότητας με το
Σωματείο «Διάζωμα», που τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζεται υπεύθυνα και αποτε-
λεσματικά για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ως μέλος του σωματείου, η Ολυμπία Οδός από σήμερα θα στηρίζει ενεργά τις πρω-
τοβουλίες του σωματείου για τη διαμόρφωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής δια-
δρομής της Βόρειας Πελοποννήσου, μαζί με τους θεσμικούς φορείς, τις τοπικές κοι-
νωνίες και κάθε πολίτη, που θέλει να συμμετέχει σ’ αυτό το εγχείρημα.»



Τον εορτασμό της Προστάτιδος του Πυροβολικού
στη Ν. Πέραμο τίμησε ο Ν. Δένδιας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη εχθές Δεκεμβρίου 2014 στον εορτασμό της Προ-
στάτιδος του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας, που  πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα
Πέραμο Αττικής.

Ο Υπουργός κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αγνώστου Πυροβολητού και στη συνέχεια έκανε
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ταγματάρχη (ΠΒ) Δημητρίου Κωστάκη, ο οποίος διακρίθηκε στα
πεδία των μαχών κατά τις επιχειρήσεις των Βαλκανικών Πολέμων, της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της
εποποιΐας 1940 – 1941. Ακολούθως, ο κ. Δένδιας και η στρατιωτική ηγεσία παρακολούθησαν σύντομη
επίδειξη οπλικών συστημάτων Πυροβολικού.

Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης συνόδευσαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχη-
γός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος
Τουρνάς και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς. Στον εορτασμό της Προστάτιδας του Πυρο-
βολικού παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος της Βουλής, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, Διπλωμάτες και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων κρατών.

Στο πλαίσιο του εορτασμού εχθές τελέσθηκε η ακολουθία του εσπερινού και περιφορά της εικόνας της
Αγίας Βαρβάρας. Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και αρκετός κόσμος συμμετείχε στην τελετή. 
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Εκδήλωση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
την Παρασκευή στο Δημαρχείο Φυλής

Εκδήλωση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2014, στο Δημαρχείο Φυλής
(Άνω Λιόσια) .

Εισηγητές  θα είναι ο κ. Νίκος Ορφανός Ηθοποιός σκηνο-
θέτης Συντονιστής Πολιτισμού στην επιτροπή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
στο ΠΟΤΑΜΙ, η κ. Μαρία Παπαϊωάννου Εκπαιδευτικός,
Συντονίστρια Παιδείας στην επιτροπή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ στο
ΠΟΤΑΜΙ και η κ. Νατάσα Γκουτζικίδου Κοινωνιολόγος Συγ-
γραφέας, επιφανής κάτοικος του Δήμου μας. 

Θα ακολουθήσει όπως γίνεται πάντα στις συγκεντρώσεις
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ανοιχτός διάλογος με το κοινό.

Ρεύμα στην 
συνοικία των Ποντίων 

στην Μάνδρα 

Ένα χρόνια αίτημα των κατοίκων της συνοικίας
Ποντίων, πίσω από τον Βερόπουλο στην Μάνδρα,

πήρε τον δρόμο την υλοποίησης, σύμφωνα με ενημέρωση
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Μία συνοικία στην οποία
μένουν κυρίως παλινοστούντες Πόντιοι, θα εξυπηρετούνται
πλέον όπως τα υπόλοιπα κομμάτια της πόλης οι έπειτα
από  την συνεργασία για την επίλυση του προβλήματος με
τον διευθύνων σύμβουλο  της ΔΕΔΔΗΕ κ. Ζωντανό. 

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας  ευχαριστεί και το προσω-
πικό του καταστήματος της ΔΕΗ Ελευσίνας για την άμεση
ανταπόκριση και συνεργασία.

«Χρειαζόμαστε ένα σχεδιασμό
προσαρμοσμένο στις σημερινές
συνθήκες κι αυτό είναι κάτι που

πρέπει να γίνει με τη συνεργασία
όλων των φορέων 

της εκπαιδευτικής οικογένειας»

Επεσήμανε ο Πρόεδρος 
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας 

Την ανάγκη επικαιροποίησης του εικοσαε-
τούς προγράμματος σχολικής στέγης του
Δήμου Φυλής, επεσήμανε ο Πρόεδρος της

Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρε-
μύδας. 

«Χρειαζόμαστε ένα σχεδιασμό προσαρμοσμένο
στις σημερινές συνθήκες κι αυτό είναι κάτι που
πρέπει να γίνει άμεσα, με τη συνεργασία όλων των
φορέων της εκπαιδευτικής οικογένειας. 

Η ανάγκη αυτή έχει διαπιστωθεί από τους εκπαι-
δευτικούς, αλλά κι από τις Ενώσεις Γονέων. Μάλι-
στα οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι
στα ζητήματα σχολικής στέγης. 

Κάτι που αποδεικνύουν και με την πρόσφατη
πρωτοβουλία που προωθούν, για την ανάγκη
προγραμματισμού σχολικής στέγης στις περιοχές
όπου κατοικούν ΡΟΜΑ. 

Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτής της διαβού-
λευσης θα είναι θετικά και θα μας δώσουν τη δυνα-
τότητα να πιέσουμε την Πολιτεία, ώστε να χρημα-
τοδοτήσει την ανέγερση νέων σχολείων στην
περιοχή μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιάννης
Κρεμύδας.   



για την ενίσχυση του Πιστοποιημένου Κέντρου μέσω συμμετοχής
σε προγράμματα εθνικά και κοινοτικά επιχορηγήσεων και απασχό-
λησης.

Για τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στο έργο του Κέντρου, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, διαβεβαίωσε ο κ. Αντωνόπουλος, υπογραμ-
μίζοντας ότι θα εξεταστούν τα προγράμματα και θα αναζητηθούν τρό-
ποι βέλτιστης αξιοποίησης των εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων
που προορίζονται για δράσεις για άτομα με αναπηρίες.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Βασιλείου, δεσμεύ-
θηκε να εξετάσει τα ζητήματα που τέθηκαν από τον κ. Ρεθυμνιωτάκη. 

Το ΚΕΑ Άνω Λιοσίων διαθέτει 962 μέλη, εκ των οποίων τουλάχι-
στον 450 μέλη προέρχονται από τη Δυτική Αττική. Ιδρύθηκε το 2002
ταυτόχρονα με το Πανευρωπαϊκό Σωματείο των Ατόμων Με Ειδικές
Ανάγκες «Συνεργασία – Δημιουργία» που είναι μη κερδοσκοπικός
οργανισμός. 

Το ΚΕΑ, με διάφορες δραστηριότητες, έχει σαν σκοπό την ενασχό-
ληση και την εκμάθηση παιδιών με ειδικές ανάγκες.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ήθελε να ενημερώσει, σε συνέχεια προηγού-
μενων επιστολών, ότι η  άδεια ίδρυσης του αμιγούς πρατηρίου οχημάτων με υγραέ-
ριο ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να λειτουργήσει η νέα εγκατάσταση είναι
θέμα χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής καθώς και των υφι-
στάμενων αλλά και μελλοντικών εργαζομένων της εταιρείας.

Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ενημερώνει την πελατεία της μέσω του τύπου
για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Νωρίτερα οι 
συντάξεις του 
ΟΑΕΕ
Η σύνταξη Ιανουαρίου 
θα καταβληθεί στις 19 
Δεκεμβρίου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοί-
κησης του Οργανισμού αντι για τις 2
Ιανουαρίου η καταβολή θα γίνει στις
19 Δεκεβρίου. 

Η πληρωμή αυτή αφορά τους
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και
τους συνταξιούχους των Τομέων
(ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ & ΤΕΑΠΥΚ).

Σήμερα η κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ – ΠΕΔ 
για τον προϋπολογισμό

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015 είναι το θέμα κοινής συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και των Προεδρείων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της
χώρας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα , 5 Δεκεμβρίου και ώρα 12.30, στην Αθήνα (ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ»), ενόψει της συζήτησης και ψήφισής του στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με εισήγηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη. Θα ακολουθήσουν οι
τοποθετήσεις .
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Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ οι διαιτητές
κριτές και κομισάριοι των αγώνων της ΕΣΚΑΝΑ του
Σαββατοκύριακο  για τις ομάδες της Δυτικής Αττικής στα
Μίνι Αγόρια, Παμπαίδες, Κορασίδες, Παίδες Εφηβοι,
Νεανίδες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6.12.14
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
ΚΛ. ΙΚΟΝΙΟΥ 15.30 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Φιλίππου Κάζος
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 09.00 ΕΝ.ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -

ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Πέππας Πολίτης Κ
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 10.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΕΝ

ΑΜΦΙΑΛΗΣ Πέππας Πολίτης Κ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ 20.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΦΙΛΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Αμπελίδης Μοσκόβης

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α 
ΚΛ. ΑΝΔ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΟΡ Α Νκηφορίδης Ναστούλης Παπαδάτος
Πάλλας

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΦ, ΗΛΊΑΣ

ΚΟΡ Β2 Πέππας Τοβήλ Χριστοδούλου
1ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ 17.45 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓ

ΚΟΡ Β2 Φιλίππου Λεουτσάκος Κατσίπης

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜ Ε

Β Σαράντου Σιαμίδης Τοβήλ Χριστοδούλου
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 18.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔ Γ Πέππας Μοσκόβης
Λέκου

ΚΥΡΙΑΚΗ 7.12.14
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ

Πέππας Παπαδάτος

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Αναστασόπουλος Παπαδάτος
ΚΛ. ΙΚΟΝΙΟΥ 09.30 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Στα-

γιάνος Πολίτης Κ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 17.00 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α2 ΓΥΝ Χριστοδουλάκης Χατζό-
πουλος Σαλταγιάννη Τοβήλ Γαρίμπ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 18.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΦΙΛΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΕΑ Β Ιερωνυμάκης Παπαδάτος Μοσκό-
βης

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15.15 ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡ ΓΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΣ Π Γ Πέππας Πάλλας Κατσίπης
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 16.45 ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΦ Γ ΄Πέππας Πάλλας Κατσίπης
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 12.00 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΝ

ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΕΦ Γ Πέππας Γεωργακίου Κάζος

ΕΣΚΑΝΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε αγωνιστική δράση το
Σαββατοκύριακο η Δυτική
Αττική  στην Α' και Β'κατη-
γορία(10η αγωνιστική).Τα
βλέμματα στρέφονται το
Σάββατο στα Ανω Λιόσια
όπου αναμετριούνται στο
ντέρμπι ο Ακράτητος και ο
Ατταλος Νέας
Περάμου.Στην β'κατηγο-
ρία ξεχωρίζει η αναμέτρη-
ση του Απόλλωνα Ποντών
Ασπροπύργου με τον
Ηρακλή Ελευσίνας.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Παραλίας Ασπροπύρ-

γου: Κριός-Ειδυλλιακός
Γκορυτσάς: Πυρρί-

χιος-Ασπρόπυργος
Ακράτητου: Ακράτη-

τος-Ατταλος Νέας
Περάμου

ΚΥΡΙΑΚΗ
Πανοράματος(11:00):

Εθνικός-Αίας Παραλίας
Νεοκτίστων(15:00):

Ελπίδα-ΑΕ Ζεφυρίου
Μάνδρας: ΠΑΟ Κου-

ντούρων-Λέων
Φυλής: Θρασύβουλος-

Ζωφριά

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ
Πανοράματος: Αστέρας

Ανω Λιοσίων-Ικαρος Νεο-
κτίστων

Ν.Περάμου: Μεγαρικός-
Πανελευσινιακή Ενωση

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
Γκορυτσάς: Απόλλων

Ποντίων Ασπροπύργου-
Ηρακλής Ελευσίνας

Νέας Περάμου: Αργώ
Μ ε γ ά ρ ω ν - Σ κ ο ρ π ι ό ς
Φυλής

EΠΣΔΑ: ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΡΥΤΣΑ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Π. ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΧΑΜΗΛΟΙ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΣΤΟΝ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Βύζαντα
Μεγάρων ενόψει του κυριακάτικου αγώνα στα Μέγαρα
με το Λουτράκι. 

Στο στρατόπεδο του Βύζαντα Μεγάρων υπάρχει
ενθουσιασμός απο τα τελευταία αποτελέσματα και την
έλευση του Βασίλη Στασινόπουλου στον πάγκο της
ομάδος. Ομως κρατούν χαμηλούς τόνους για την συνέ-
χεια του πρωταθλήματος. Ολοι είναι  απόλυτα ικανο-
ποιημένοι για την σοβαρότητα που επέδειξε η ομάδα
στα μάτς με Αιολικό μαι Μανδραικό μέχρι και το τέλος. 

Ο προπονητής Βασίλης Στασινόπουλος ζήτησε απο
τους παίκτες του να είναι σοβαροί και προσεκτικοί  με
αγωνιστική πειθαρχία χαμηλοί τόνοι και προσγειωμέ-
να. Με σοβαρότητα και όλα μπορούν να συμβούν.



Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ
Η ομάδα του Αχαρναικού υποδέχεται την Κυριακή στο (Δημ. Αχαρνών(15.00)τον Αλιμο στα πλαίσια της 7ης αγω-

νιστικής της Football League. Διαιτητής: Κυριαζίδης (Έβρου) Βοηθοί: Παπαδημητρίου (Λάρισας), Γκούσαρη (Φωκί-
δας)

***Ο Βαγγέλης Στουρνάρας ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο και από χθές επέστρεψε στον
κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο τεχνικός Γιώργος Βαζάκας υπολογίζει όλους τους
παίκτες στα πλάνα του για την αναμέτρηση με τον Άλιμο, με εξαίρεση τον Παναγιώτη Ζώνα, λόγω τιμωρίας.

Από εκεί και πέρα, χθές ο Βαζάκας δούλεψε στην τακτική και κυρίως στην άμυνα. Η προετοιμασία, τέλος, θα ολο-
κληρωθεί σήμερα το πρωί.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 15:00 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ο
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας ο Πανε-
λευσινιακός θα υποδεχτεί στις 15:00 σε φιλικό
αγώνα την ομάδα της Καλλιθέας που αγωνίζεται
στην φουτμπόλ λίγκ. Και οι δύο ομάδες έχουν
ρεπό. 

Οι  δύο τεχνικοί Κώστας Παρθενίου και Νίκος
Παντέλης θα δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλους
τους παίκτες τους για να δοκιμαστούν πρόσωπα
και σχήματα. 

H KAE
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΗΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ 

Η οικογένεια του
Πανελευσινιακού,
πάντα παρούσα
στις σημαντικότερες
κοινωνικές εκδηλώ-
σεις, υποστηρίζει
και συμμετέχει στην
Εθελοντική Αιμοδο-
σία, που διοργανώ-
νει ο Δήμος Ελευσί-
νας, σε συνεργασία
με το Θριάσιο
Νοσοκομείο, την
Παρασκευή 5
Δεκεμβρίου 2014.

Από τις 09:00 –
14:00 μέλη της Διοί-
κησης, προπονη-
τές, αθλητές της
ανδρικής ομάδας,
αθλήτριες της
γυναικείας και φίλα

θλοι δίνουμε το
παρών στο κτίριο
της Κοινωνικής
Υπηρεσίας (Ελ.
Βενιζέλου & Εθν.
Αντιστάσεως, Ελευ-
σίνα) και προσφέ-
ρουμε σε αυτές τις
γιορτές το καλύτερο
Δώρο Ζωής στους
συνανθρώπους μας
που το έχουν τόσο
μεγάλη ανάγκη.

Η Αιμοδοσία είναι
μία ανώδυνη διαδι-
κασία και χρειάζο-
νται μόνο 5 λεπτά
από το χρόνο μας
για να βοηθήσουμε
ένα συνάνθρωπο
μας! Είναι η πιο
γνήσια εκδήλωση
αγάπης γιατί το
αίμα δεν παράγε-
ται... μόνο δωρίζε-
ται!

Δώστε κι εσείς το
δικό σας Πανελευ-
σινιακό Δώρο
Ζωής!
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Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ TO
ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΒΥΖΑΣ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ ΤΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΚΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το
πρωτάθλημα ΓΈθνικής 9η αγωνιστική
για τον 3ο όμιλο. Συγκεκριμένα ο Μαν-
δραικός έχει δύσκολη αποστολή εκτός
έδρας αφού αγωνίζεται το Σάββατο στις
14:00 στην Ζάκυνθο με τον Ζακυνθιακό. 

Την Κυριακή ο Βύζαντας Μεγάρων υπο-
δέχεται στο Δημοτικό Στάδιο το Λουτράκι,
ενώ ο Αστέρας Μαγούλας φιλοξενεί στην
έδρα του την Καλαμάτα. Τέλος ο Πανε-
λευσινιακός δεν αγωνίζεται αφού θα κάνει
το ρεπό του. Αναλυτικά:

Ζακυνθιακός – Μανδραϊκός(Σάββατο
14:00)

Γ. Παπαδόπουλος, Γκαβέρας, Τσιρίνης
(Αχαΐας)

Βύζας Μεγάρων – ΠΑΟ
Λουτρακίου(Κυριακή 15:00)

Κάτοικος, Καραγιαννίδης, Κορτέσης
(Αθηνών)

Αστέρας Μαγούλας – Καλαμάτα(Κυρια-
κή 15:00)

Γκάμαρης, Λιαμπότης, Δεληθοδωρής
(Αθηνών)

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ο πρώην πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ Νίκος Παπαδάκης υπέβαλε την παραίτησή του απο την

ομάδα του Πανελευσινιακού. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στα ποδοσφαιρικά στέκια της περιο-
χής και όπως δήλωσε ο ίδιος δεν θα ασχοληθεί ξανά με το σωματείο της Δυτικής Αττικής. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.ΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο του κ.Νίκο Παπαδάκη για την πολύ-
τιμη προσφορά του στον σύλλογο μας.Σε μια δύσκολη συγκυρία για το σωματείο μας,ο κ.Παπα-
δάκης ήταν αυτός που βγήκε μπροστά πριν τρία χρονιά και ηγήθηκε μιας προσπάθειας που είχε
σαν αποτέλεσμα ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ να βγει από την αφάνεια και να οδηγηθεί πάλι στο ποδο-
σφαιρικό προσκήνιο.Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογο μας που ένας άνθρωπος του ήθους
και του κύρους του κ.Παπαδάκη διατέλεσε πρόεδρος του.Ο κ.Νίκος Παπαδάκης αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου μας και η πόρτα του σωματείου μας θα είναι πάντα
ανοιχτή γι αυτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΨΥΧΑ!! ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ!! ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ.
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Σχεδόν τα δύο τρία του παγκόσμιου εργα-
τικού δυναμικού δηλώνουν ότι θα απαντού-
σαν θετικά σε πρόταση εργασίας στο εξωτερι-
κό σύμφωνα με την έρευνα “Decoding Global
Talent”. Οσον αφορά τη χώρα μας, το 55%
των Ελλήνων θα μετακόμιζαν στο εξωτερικό
για δουλειά, ποσοστά χαμηλότερα από τον
μέσο όρο. 

Η έρευνα διεξήχθη σε 189 χώρες από την
εταιρεία συμβούλων The Boston Consulting
Group, και τη The Network, το παγκόσμιο
δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50
job sites. Την Ελλάδα εκπροσωπεί στη The
Network το skywalker.gr, ένα από τα πρώτα
job site που είχε και την επίβλεψη για τη διε-
ξαγωγή της έρευνας στη χώρα μας. 

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω
από200.000 ερωτώμενοι παγκοσμίως, ενώ
50 άτομα από όσους απάντησαν στο ερωτη-
ματολόγιο κλήθηκαν σε συνέντευξη για τη εις
βάθος διερεύνηση των απαντήσεών τους. Στις
συνεντεύξεις συμμετείχαν μηχανικοί, γιατροί-
ερευνητές, project managers και δημόσιοι
υπάλληλοι. Το αποτέλεσμα αυτής της προ-
σέγγισης είναι να δοθεί μια ανθρώπινη διά-
σταση στην έρευνα και να παρουσιαστεί από
μια νέα προοπτική το τι αναζητούν σήμερα οι
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του
64%, που δηλώνει ότι θα ρίσκαρε να κάνει μια
νέα αρχή σε άλλη χώρα. 

"Από την έρευνα, αναδεικνύεται ότι τα
σύνορα στο θέμα της εργασίας έχουν πέσει
και ιδιαίτερα για τους πιο ταλαντούχους και
μορφωμένους", όπως λέει και ο κ. Βασίλης
Αντωνιάδης, επικεφαλής της BCG στην
Αθήνα. "Στην Ελλάδα, οι νέοι δείχνουν προτί-
μηση για εύρεση εργασίας στην χώρα τους σε
υψηλότερο ποσοστό από άλλες χώρες και το
βασικό κίνητρο για αναζήτηση ευκαιριών είναι
η εκτίμηση της δουλειάς τους από τους εργο-
δότες." 

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένας σοβα-
ρός κίνδυνος: Αν οι εταιρείες και οι κυβερνή-
σεις δεν συνειδητοποιήσουν τις τεράστιες
αλλαγές και την αυξανόμενη κινητικότητα, θα
χάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, και
μάλιστα το πιο ταλαντούχο, που θα φεύγει
από τη χώρα του. 

Αυτή τη νέα πραγματικότητα, συμπληρώ-
νει και μια άλλη σημαντική αλλαγή. Οι εργαζό-
μενοι αναζητούν κίνητρα για τη δουλειά τους
σε παράγοντες πέρα του μισθού, χωρίς ο
τελευταίος να παραβλέπεται. Έτσι, η εκτίμηση
για την εργασία τους, οι καλές σχέσεις με τους
συναδέλφους και η ισορροπία επαγγελματι-
κής-προσωπικής ζωής είναι οι τρεις βασικότε-
ρες συνισταμένες, που διαμορφώνουν την
ικανοποίηση την οποία αντλεί κανείς από το
εργασιακό περιβάλλον. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός

ότι ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά κατοίκων από
τις αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης
δηλώνουν πρόθυμοι να μετακινηθούν σε
ξένες χώρες για επαγγελματικές ευκαιρίες. Σε
αυτή την κατηγορία, ανήκουν πάνω από το
75% των κατοίκων της Ελβετίας και περισσό-
τεροι από το 90% των κατοίκων της Ολλαν-
δίας και της Γαλλίας. 

Οι Η.Π.Α. είναι η πιο δημοφιλής χώρα
προορισμού παγκοσμίως και την ακολουθούν
η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς. Τη δεκάδα
συμπληρώνουν η Γερμανία και ευρωπαϊκές
χώρες, που είτε έχουν ισχυρές οικονομίες είτε
είναι γνωστές για την πολιτισμική τους προ-
σφορά (ή και τα δύο). 

Η χώρα μας συμμετείχε σε αυτή την
παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματα
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 

* Στο σύνολό της η Ελλάδα είναι στη 35η
θέση σε σχέση με την διεθνή εμπειρία (σπου

δές, πρόγραμμα ανταλλαγής, μαθητεία ή
πλήρη απασχόληση). 

* Μόνο το 5% των Ελλήνων ερωτηθέντων
ήδη ζει στο εξωτερικό, ενώ 55% επιπλέον
ερωτηθέντες θα μετακόμιζαν στο εξωτερικό
για δουλειά, ποσοστά χαμηλότερα από τον
μέσο όρο 

* Οι τρεις πρώτες χώρες στις οποίες θα
πήγαιναν οι Έλληνες είναι οι αγγλόφωνες Μ.
Βρετανία (18%) στη πρώτη θέση, οι Η.Π.Α.
(12%) στην τρίτη θέση και η οικονομικά στα-
θερή Ελβετία (13%) στη δεύτερη. Τη δεκάδα
συμπληρώνουν οι Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία,
Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος και Μεξικό. 

* Εκτός από τους Έλληνες όμως που
εκφράζουν επιθυμία να εργαστούν σε αυτές
τις χώρες, υπάρχουν και κάτοικοι άλλων
χωρών οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν για
δουλειά στη χώρα μας. Μεταξύ των πρώτων
δέκα χωρών, 3 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Φιλανδία (3η θέση), Γαλλία (5η
θέση), και Ολλανδία (7η θέση). 

Τέλος, ενδιαφέρον εύρημα είναι το τι κινη-
τοποιεί εμάς τους Έλληνες στην εργασία μας.
Ο καλός μισθός τοποθετείται τελευταίος στη
λίστα των 10 σημαντικότερων κινήτρων.
Πρώτο σε σημασία είναι η εκτίμηση για τη
δουλειά μας, δεύτερο η οικονομική σταθερό-
τητα της εταιρείας και τρίτο πόσο ενδιαφέρου-
σα είναι η δουλειά μας. 

Λήγουν στις 18 Ιανουαρίου 
οι άδειες οδήγησης 
μοτοποδηλάτων

Έως τις 18 Ιανουαρίου θα πρέπει να
αντικαταστήσουν την άδεια οδήγησής τους
οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων, εφόσον αυτή
έχει εκδοθεί από τις υπηρεσίες Τροχαίας
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς εκπνέει
η διετής προθεσμία που ορίζει σχετικό
προεδρικό διάταγμα.

Σύμφωνα με  ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Μεταφορών, οι παραβάτες κινδυνεύουν
με πρόστιμο. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να αποτανθούν στις διευθύνσεις
Μεταφορών των Περιφερειών ή στα ΚΕΠ
προκειμένου να αντικαταστήσουν την
παλαιά άδεια.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του
υπουργείου, επισημαίνεται πως:

«Στις 18.1.2014 λήγει η διετής προθε-
σμία που ορίζει το προεδρικό διάταγμα 51
που τέθηκε σε ισχύ το 2012 και ενσωμάτω-
σε την κοινοτική οδηγία για τις άδειες οδή-
γησης, προκειμένου να αντικατασταθούν
τα έντυπα των αδειών οδήγησης μοτοπο-
δηλάτων που έχουν εκδοθεί από τις υπη-
ρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, όσοι
οδηγούν με έντυπο άδειας οδήγησης μοτο-
ποδηλάτου που έχει εκδοθεί από τις Υπη-
ρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας
τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο. 

Η αντικατάσταση του εντύπου της άδει-
ας οδήγησης μοτοποδηλάτου μπορεί να
γίνει και μετά τις 18.1.2015».

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο, κάτο-
χος άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (ΑΜ)
δεν υποχρεούται να προβεί στην παραπά-
νω αντικατάσταση, εφόσον κατέχει άδεια
οδήγησης των κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Α.

Χωρίς ανάσα η πληρωμή
φόρων το 2015

ΕΝΦΙΑ δύο χρόνων και φόρος
εισοδήματος

Χωρίς ανάσα η πληρωμή φόρων από
8.500.000 φορολογούμενους πολίτες
από τον Ιανουάριο του 2015 καθώς θα
πρέπει να πληρώσουν τις δόσεις του
ΕΝΦΙΑ του 2014, 2015 και τον φόρο εισο-
δήματος από τον Μάιο καθώς οι δηλώ-
σεις θα πρέπει να κατατεθούν νωρίτερα.

Αναλυτικά οι τελικές ημερομηνίες για
τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων 

ΕΝΦΙΑ 2014

Πληρωμή 5ης & 6ης δόσης (Ιανουάριο
– Φεβρουάριο 2015)

ΕΝΦΙΑ 2015
- 1η δόση Μάρτιο 2015

- Εξόφληση ως και σε 10 δόσεις (τέλος
Δεκεμβρίου 2015)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

- Υποβολή δηλώσεων δύο μήνες
νωρίτερα: Έως τέλος Απριλίου 2015

- Πληρωμή φόρου:
* 1ης δόση: Μάιο 2015
* 2η δόση: Ιούλιο 2015
* 3η δόση: Σεπτέμβριο 2015

Προσλήψεις 1.000 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προηγήθηκαν «μαραθώνιες» 
διαβουλεύσεις

Χίλιοι εκπαιδευτικοί θα μπουν στις σχολι-
κές αίθουσες τις επόμενες ημέρες όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Πρό-
κειται για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι προσλαμβάνονται άμεσα μετά
την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικα-
σιών για την έγκριση ισάριθμων πιστώσε-
ων από τα συναρμόδια υπουργεία Οικο-
νομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Όπως ανακοινώθηκε απο το γραφείο του
υφυπουργού Παιδείας κ. Αλ. Δερμεντζό-
πουλου, οι θέσεις αυτές προέρχονται
από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπο-
λογισμού, που εξοικονομούνται από
εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδειες
άνευ αποδοχών.
Για το θέμα αυτό προηγήθηκαν «μαρα-
θώνιες» διαβουλεύσεις με τα υπουργεία
Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, καθώς το σχετικό αίτημα «προσέ-
κρουε» στο μνημονική δέσμευση των
προσλήψεων 1:10 στον δημόσιο τομέα.

Αλλαγές στα επιδόματα 
που ενσωματώνονται 

σε συντάξεις

Επιβεβαιώθηκε ο σχετικός 
σχεδιασμός 

από το υπουργείο Εργασίας

Σε επιβεβαίωση του κυβερνητικού σχε-
διασμού για επανεξέταση των οικογενεια-
κών επιδομάτων που ενσωματώνονται
στις συντάξεις και για επανέλεγχο των
συντάξεων χηρείας, προχώρησε ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
στο πλαίσιο της ενημέρωσης της αρμό-
διας κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το
Ασφαλιστικό, η οποία διαρκεί.

Ο κ. Βρούτσης υπεραμύνθηκε του συμ-
ψηφισμού αγροτικών ενισχύσεων με τα
χρέη προς τον ΟΓΑ δίνοντας τα εξής στοι-
χεία:
Τα ετήσια έσοδα του Οργανισμού φθά-
νουν τα 300 εκατ. ευρώ και η ετήσια
δαπάνη τα 4 δισ. ευρώ.
Τέσσερις στους 10 ασφαλισμένους του
ΟΓΑ οφείλουν στο Ταμείο τους.
Ακόμη, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρι-
σε «λήξαν» το θέμα των δηλώσεων του
διοικητική του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπου-
λου για αντιστοίχηση των παροχών υγεί-
ας και των συντάξεων με τις εισφορές που
καταβάλλει κάθε ασφαλισμένος, όταν το
ζήτημα τέθηκε στην Επιτροπή από τον
πρόεδρό της, Δ. Κρεμαστινό, ο οποίος
ανέγνωσε επιστολή του κ. Σπυρόπου-
λου.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρι-
σε: «Ο κ. Σπυρόπουλος τοποθετήθηκε σε
επιστημονικό συνέδριο και χαίρομαι που
επιβεβαιώνει με την επιστολή του ότι οι
απόψεις αυτές είναι καθαρά προσωπι-
κές. 
Αυτό δεν είναι πολιτική που προετοιμά-
ζουμε στο υπουργείο ή κάτι που ενστερνι-
ζόμαστε. Μετά και την επιστολή του κ.
Σπυρόπουλου νομίζω ότι το θέμα θεωρεί-
ται λήξαν».

Boston Consulting: Το 55% των Ελλήνων θα μετανάστευε για εργασία
Τα 2/3 των εργαζομένων παγκοσμίως θα δούλευε στο εξωτερικό

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.

22.5.14

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

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
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
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. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 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)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

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.

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
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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
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ 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

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο 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 διαφό-
ρων 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, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργειΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργει--

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

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

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

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.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
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Πραγματικά έκπληκτους άφησε την περασμένη
Τρίτη, τους κατοίκους του Ασπροπύργου, η
εικόνα μπροστά από το Δημαρχείο. Εκεί, βρι-

σκόταν πολυμελής χορωδία από τη Ρουμανία, η οποία
έψελνε χαρμόσυνες μελωδίες, δίνοντας ένα ιδιαίτερα
εορταστικό τόνο στο κέντρο της πόλης. 

Όλα αυτά συνέβησαν με αφορμή τον εορτασμό της
Εθνικής Εορτής της Ρουμανίας, του Αγίου Ανδρέα. 

Ο δραστήριος Σύλλογος της Ελληνορουμανικής Φιλίας
Ασπροπύργου, που αριθμεί πολλά μέλη, ήταν ο διοργα-
νωτής της εκδήλωσης αυτής. 

Εκτός από την υπέροχη παρουσία της Χορωδίας, τιμή-
θηκε για την προσφορά του στον Σύλλογο ο δήμαρχος
Νικόλαος Μελετίου, ενώ στη συνέχεια τα μέλη της ρου-
μανικής χορωδίας επισκέφθηκαν το δημαρχειακό μέγα-
ρο και τα γραφεία του τοπικού Συλλόγου. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση
διοργανώθηκε σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο ‘’ Ευδοξίου
Χουρμουζάκη’’ από το Βουκου-
ρέστι, ενώ οι συγκινητικοί ψάλ-
τες ήταν η Ορθόδοξη Χορωδία
‘’Αρμονία’’ της Αρχιεπισκοπής
του Τόμησου Ρουμανίας. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στον
Σύλλογο και ιδιαίτερα την πρόε-
δρο Μαριάνα Κοεμτζή και το
Διοικητικό Συμβούλιο για την
πρωτοβουλία τους αλλά και για
την γενικότερη παρουσία τους
στον Ασπρόπυργο.

Πρωτόγνωρες 
μελωδίες από τη 
Ρουμανία

Η Εθελοντική Ομάδα
ΘΡΙΑ θέλοντας να συμ-
βάλλει στην ενίσχυση
τόσο των ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
όσο και το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ
Δ Η Μ Ο Υ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ επέλε-
ξε να το πράξει την
Παρασκευή 5/12/2014
συμμετέχοντας και τιμώ-
ντας τον εορτασμό της
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. 

Συνοδοιπόροι σε αυτή
την προσπάθεια οι μαθη-
τές των Δημοτικών ,
Γυμνασίων και Λυκείου
της πόλης του Ασπρο-
πύργου . 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να δώσου-
με το ελάχιστο ενισχύο-
ντας άμεσα και αποτελε-
σματικά αυτούς που έτα-
ξαν εαυτό στην ανιδιοτε-
λή προσφορά .

Η Εθελοντική Ομάδα ΘΡΙΑ ενώνει τις δυνάμεις 
της με τους Γιατρούς του Κόσμου και το

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ασπροπύργου 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 


