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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ 
Ο ΑΤΤΑΛΟΣ 2-0 ΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Η ΕΛΠΙΔΑ 3-0 ΤΟΝ ΚΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 17
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θεωρητική εκπαίδευση σε
«πράσινα επαγγέλματα»
για 21 άνεργους δημότες

του Ασπροπύργου 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Χρήστος Παππούς:
Ευχόμαστε 

πραγματικά να 
τελειώσει η κρίση

και ο κόσμος να μην
έχει ανάγκη τέτοιες

δομές. 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΝ

«Σαφάρι» ελέγχων 
και στην αγορά 

της Δυτικής Αττικης 
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 

και Πρωτοχρονιάς

Ένα αναπάντεχο ταξίδι για τα 
παιδιά σε ένα κόσμο πολύχρωμο  

Ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα η Κοινωφελής
 Επιχείρηση Δήμου Φυλής 

Τοπικές παρεμβάσεις στην κοίτη
του ρέματος Σαρανταπόταμου 

Μελετά αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας
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Σελ: 3

Σελ: 2

Σελ:  9

ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΜΕ ΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ 
ΤΟ ΒΑΖΑΑR ΤOY ΚΕΝΤΡΟΥ ‘’ΑΡΩΓΗ’’

Σελ: 16

Σελ: 5

Σελ: 3

Δημοσκόπηση Κάπα Research: Ο φόβος για 
την επόμενη μέρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό

Η ανησυχία για την
πορεία της οικονομίας 
πιέζει τα ποσοστά του
ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύει 

το προφίλ Σαμαρά
Σελ: 12

Δωρεάν
εξετάσεις  

για 100 και πλέον
λιλιπούτειους 

δημότες της 
Φυλής από τους 

Γιατρούς του Κόσμου
Την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης

Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος 
επισκέφθηκε την Κοινωφελή Επιχείρηση

Σελ: 3
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Κατελανάκη Ελευθ.
Ιερά Οδός 17Α,

2105561480

Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος
Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου,
2105580218

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.
Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2,

2102475608

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία
Ι. Αριστοτέλους 200-

202, 2102477292

Παπανικολάου 
Γεώργιος Δ. 

Θρακομακεδόνων
117, 2102430204

08:00-08:00 
Επόμενης
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος
Ι. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 56, 
Τηλέφωνο

2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

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: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανθή, Ανθούλα, Ανθια, Ανθεια, 
Ελευθέριος,  Λευτέρης,  
Ελευθερία, Λευθερία
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Αύριο 16 Δεκεμ-
βρίου 2014 και
ώρα  8:30 μ.μ.

θα συνεδριάσει το
Δημοτικό Συμβούλιο
Ελευσίνας, προκειμένου
να εξετάσει τα ακόλουθα
θέματα:

Λήψη απόφασης για
παραλαβή μελέτης με
τίτλο: «Προμελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (ΠΠΕ) για τις τοπικές
παρεμβάσεις στην κοίτη
του ρέματος Σαραντα-
πόταμου στην περιοχή
Χονδρεμπορίου του
Δήμου Ελευσίνας».

Λήψη απόφασης για έγκριση – παραλαβή αυτοτελούς
τμήματος μελέτης «Κτηματογράφηση» στα πλαίσια εκπό-
νησης της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεο-
δόμηση – Πράξη εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου
Δήμου Ελευσίνας»

Λήψη απόφασης για την ενοποίηση των Ο.Τ. 53-52-43
σε Ο.Τ. 53α και το χαρακτηρισμό του σαν «Χώρο Αθλη-
σης», σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. στην περιοχή «ΙΡΙΣ-
ΚΡΟΝΟΣ» Ελευσίνας.

Τροπ οπ οίηση
Τεχνικού Προ-
γράμματος – Ανα-
μόρφωση Δημοτι-
κού Προϋπολογι-
σμού ο.ε. 2014.

Κ α θ ι έ ρ ω σ η
υ π ε ρ ω ρ ι α κ ή ς
εργασίας στο με
σχέση εργασίας
Ι.Δ. Αορίστου και
Ορισμένου Χρό-
νου προσωπικό
του Δήμου για το
έτος 2015.

Κ α θ ι έ ρ ω σ η
υ π ε ρ ω ρ ι α κ ή ς
απ ογευματ ινής

εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου.
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές

και εξαιρέσιμες ημέρες σε μόνιμους υπαλλήλους του
Δήμου.

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων.
Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθεί-

σης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 του
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας.

Τοπικές παρεμβάσεις στην κοίτη
του ρέματος Σαρανταπόταμου 

Μελετά αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΝ

«Σαφάρι» ελέγχων και στην
αγορά της Δυτικής Αττικης 

κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς
«Σαφάρι» ελέγχων προβλέπεται  κατά τις εορτές των

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, και στη Δυτική Αττική,
αφού ως είθισται αυτήν την περίοδο του χρόνου εντατικο-
ποιούνται οι επισκέψεις των αρμόδιων κλιμακίων επιθεω-
ρητών στις υπαίθριες αλλά και κλειστές αγορές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέ-
ντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση
των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές
αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Αναλυτικότερα,  ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος
Γιακουμάτος με επείγουσα εγκύκλιό του προς τις περιφέ-
ρειες και τις αρμόδιες διευθύνσεις  επισημαίνει τα εξής: 

"Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών
πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (κατα-
στήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο ,κεντρικές και
τοπικές αγορές κ.λ.π.) με την εντατικοποίηση των ελέγ-
χων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σ∆ΟΕ,
Υπουργείο Υγείας κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομένων
εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών" σημει-
ώνεται στη σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευματίες
ως προς :

_- Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδεί-
ξεις.

- _Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη ) -ενδείξεις.
_- Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.
- _Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.
_- Την ελλιπή στάθμιση.
- _Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, στη με αριθμ. πρωτ. Α2- 718/31-07-2014 απόφα-

ση.
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Ανάσα σε εκατό
και πλέον οικο-
γένειες προσέ-

φερε  η πρωτοβουλία
της  «Κοινωφελούς  Επι-
χείρησης του Δήμου
Φυλής» ΚΕΔΗΦ,   η
οποία με την  πολύτιμη
στήριξη των  «Γιατρών
του Κόσμου»  εξασφάλι-
σε  δωρεάν οδοντιατρι-
κές και παιδιατρικές εξε-
τάσεις  για τους λιλιπού-
τειους δημότες. 

Εργαζόμενοι της
ΚΕΔΗΦ μαζί με τη εθε-
λόντρια Κατερίνα
Μπλουχάρη φρόντισαν για τη σειρά προτεραιότητας και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.   Ο οδοντία-
τρος Πέτρος Ματθαίου και ο παιδίατρος Πέτρος Μουτε-
βελής εξέτασαν μέσα σε πέντε ώρες περισσότερα από
εκατό παιδιά κι  εμβολίασαν περίπου τριάντα. 

Την πρωτοβουλία
χαιρέτησε ο 

Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής 

Γιάννης Βασιλείου 
ο οποίος επισκέφθη-
κε την Κοινωφελή

Επιχείρηση

Την πρωτοβουλία του
Προέδρου της ΚΕΔΗΦ
Γκίκα Χειλαδάκη χαιρέτη-
σε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου ο οποίος επισκέφθη-
κε την Κοινωφελή Επιχείρηση.  Ο κ. Βασιλείου αφού
ενημερώθηκε από το Γκίκα Χειλαδάκη για τις  δράσεις
της ΚΕΔΗΦ παρότρυνε τον πρόεδρό της να συνεχίσει
τις προσπάθειες για την ανακούφιση των οικονομικά

ευπαθών δημοτών ενώ
δεσμεύτηκε για τη στήρι-
ξη  του έργου της
ΚΕΔΗΦ. 

« Δεν ήξερα ότι κάνετε
τόσο σημαντικά πράγ-
ματα εδώ. Ο κόσμος
είναι σε απόγνωση και οι
Δήμοι είναι το μόνο στή-
ριγμά του. Συγχαρητή-
ρια. Συνεχίστε έτσι.»
είπε ο Γιάννης Βασιλείου
ο οποίος δήλωσε ανοι-
χτός για κάθε δυνατή
βοήθεια από την Περιφέ-
ρεια .  

«Η αλήθεια είναι ότι
είμαστε λίγοι, αλλά οι άνθρωποι εδώ,  δίνουν τον καλύ-
τερο εαυτό τους. Προσπαθούμε καθημερινά παρά τους
περιορισμένους θεσμοθετημένους πόρους να κάνουμε
το καλύτερο για τους δημότες μας» απάντησε ο Γκίκας
Χειλαδάκης. 

«Είχαμε μεγάλη αγω-
νία. Χθες βράδυ δοκιμά-
ζαμε τους φούρνους για
να δούμε αν λειτουργούν
και νιώσαμε μεγάλη ανα-
κούφιση που τελικά όλα
πήγαν καλά και έτσι θα
μπορέσουμε άμεσα να
αυξήσουμε τις μερίδες
που μοιράζουμε καθημε-
ρινά σε δημότες μας»
είπε στον κ. Βασιλείου η
Κατερίνα Ματρακούκα .

Ο πρόεδρος της
ΚΕΔΗΦ με το μέλος του

ΔΣ Κατερίνα Ματρακούκα ξενάγησαν  τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη και την Περιφερειακή Σύμβουλο Αριστέα Βάβου-
λα  στο χώρο των ιατρείων αλλά και του Κοινωνικού
Μαγειρίου και συνομίλησαν με τους «Γιατρούς του
Κόσμου» και δημότες.

Δωρεάν εξετάσεις 
για 100 και πλέον λιλιπούτειους δημότες της

Φυλής από τους Γιατρούς του Κόσμου 

Ελεύθεροι χωρίς κανένα περιορι-
στικό όρο έμειναν οι 12 από τους
19 συνολικά κατηγορούμενους

για διακίνηση ηρωίνης και χασίς επειδή
έληξε η πενθήμερη προθεσμία προσω-
ρινής κράτησης που ορίζει το άρθρο 6
του Συντάγματος. Μεταξύ αυτών αφέθη-
καν ελεύθεροι και οι φερόμενοι ως αρχη-
γοί των εγκληματικών ομάδων, ο Μεσσή-
νιος απόστρατος αστυνομικός και ο γιος
του, καθώς και ο τσιγγάνος έμπορας
ηρωίνης από το Ζεφύρι.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις
3 Δεκεμβρίου και η ανάκριση στα Δικα-
στήρια της Καλαμάτας ξεκίνησε στις 9/12
το πρωί. Μόλις πέρασαν τα μεσάνυχτα
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα η
προβλεπόμενη διαδικασία, συνήγορος 

κατηγορουμένου κατέθεσε ένσταση και
ζήτησε οι κατηγορούμενοι να αφεθούν
ελεύθεροι, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Βέβαια, κατά τη διάρκεια της προχθεσι-
νής ημέρας κάποιοι από τους κατηγο-
ρούμενους, μεταξύ αυτών και ο από-
στρατος αστυνομικός από το χωριό
Κόκλα μαζί με τον 20χρονο γιο του,
παρουσιάστηκαν αυθορμήτως στις δικα-
στικές αρχές. Μάλιστα, στην περίπτωση
του προαναφερόμενου και του γιου του,
υπήρξε διαφωνία μεταξύ της αντεισαγγε-
λέα που αποφάνθηκε και της ανακρί-
τριας, κι έτσι τέθηκαν υπό κατ' οίκον
περιορισμό μέχρι να συνεδριάσει το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών προκειμένου
να αποφασίσει για την προφυλάκισή
τους.

Ελεύθερος, λόγω παρέλευσης της προσωρινής κράτησης,   
ο εμπλεκόμενος διακινητής από το Ζεφύρι

«Εισαγωγή» 2,5 τόνων χασίς από την Αλβανία 
ετοίμαζε κύκλωμα που πιάστηκε στη ‘’φάκα’’

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ 

Να επανεξετασθεί η μείωση
κομίστρου στον Προαστιακό

για τους κατοίκους
της Κινέττας

O Βουλευτής Γεώργιος Βλάχος, έφερε
στη Βουλή το θέμα της τιμής εισιτηρίου,

ζητώντας να αποκατασταθεί η αδικία

O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος,
έφερε στη Βουλή το θέμα της τιμής εισιτηρίου του Προαστιακού
Σιδηροδρόμου, ζητώντας να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος
των κατοίκων της Κινέττας, καθώς σύμφωνα με τη σημερινή
τιμολογιακή πολιτική, οι κάτοικοί της είναι υποχρεωμένοι να
πληρώνουν διπλάσια τιμή εισιτηρίου απ’ ότι οι κάτοικοι των
Μεγάρων, παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω περιοχές ανήκουν
στον Δήμο Μεγαρέων.

Έτσι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» στη
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,
έθεσε το αίτημα του Δήμου Μεγαρέων.

Ο Υπουργός, κ. Χρυσοχοίδης δεσμεύτηκε σε λίγες ημέρες
που θα ανακοινώσει την τιμολογιακή πολιτική για τον Προα-
στιακό Σιδηρόδρομο, να εξετάσει το συγκεκριμένο αίτημα.

Ο κ. Βλάχος έθεσε επίσης το ζήτημα του ενιαίου εισιτηρίου
της γραμμής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Κόρινθος –
Αθήνα με τις αστικές συγκοινωνίες, για το οποίο ο κ. Χρυσο-
χοίδης δεσμεύτηκε να επιλύσει.

Ο κ. Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπό-
κριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
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Στην Πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
Επιβεβαιώθηκε η βούληση περί κατάργησης των 4 
διαγωνισμών για επεξεργασία απορριμμάτων με ΣΔΙΤ

Σειρά σημαντικών θεμάτων συζήτησε την Παρα-
σκευή, 12 Δεκεμβρίου 14, κατά την πρώτη
συνεδρίασή της υπό την προεδρία της Περιφε-

ρειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, η Εκτελεστική Επιτρο-
πή του ΕΔΣΝΑ.   

Ειδικότερα,  η Εκτελεστική Επιτροπή  του Συνδέσμου
ομόφωνα επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση, την
οποία εξέφρασε η πρόεδρος, σχετικά με την κατάργη-
ση των τεσσάρων διαγωνισμών για την κατασκευή
εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων με
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το
θέμα έθεσε εκτός ημερησίας διάταξης η πρόεδρος, που
τόνισε ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση θα τεθεί
το θέμα προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης,
ομόφωνα ελήφθη η απόφαση για σύναψη Προγραμμα-
τικής Σύμβασης με το Δήμο Ύδρας για την υλοποίηση
του έργου «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α., κατασκευή
της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της
Μονάδας Διάθεσης Υπολειμμάτων Δήμου Ύδρας» στο
πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του
ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Να σημειωθεί τέλος ότι η συνεδρίαση διεξήχθη, για
πρώτη φορά, παρουσία δημοσιογράφου και πολίτη. 

Έκθεση Ζωγραφικής – Αγιογραφίας στο Ωδείο Φυλής
Εκθέτουν Θοδωρής Μπακογιάννης και Ιωσήφ Βόντας

Μία αξιόλογη έκθεση Ζωγραφικής – Αγιογραφίας με έργα των
καλλιτεχνών Θοδωρή Μπακογιάννη και Ιωσήφ Βόντα, φιλοξε-
νούν στο Ωδείο Φυλής ο Δήμος και η Κοινωνική Υπηρεσία
Φυλής, στο πλαίσιο των δράσεών τους για ενίσχυση του πολι-
τισμού.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13
Δεκεμβρίου, ώρα 19:00. Η έκθεση θα  παραμείνει ανοιχτή για
το κοινό από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 16 Δεκεμβρίου και
θα λειτουργεί το Σάββατο (13/12) 19:00-22:00 και τις υπόλοι-
πες μέρες τις ώρες 11:00-14:00 και 18:00-21:00.

Ο Θοδωρής Μπακογιάννης γεννήθηκε το 1981, στα Άνω Λιό-
σια όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Σπούδασε γεωπόνος αλλά
τον κέρδισε η αγάπη του για την ζωγραφική. Είναι μέλος του
Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Φυλής από το 2006. Με την
Αγιογραφία ασχολείται από το 2010, όπου και γράφτηκε στη
Σχολή της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας. Αποφοίτησε το 2013 με
βαθμό «Άριστα 10». Την εκπαιδευτική χρονιά 2013-2014
παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα την τοιχο-
γραφία των ναών.
Έργα του υπάρχουν σε πολλές εκκλησίες και ιδιώτες. Έχει
συμμετάσχει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Ο Ιωσήφ Βόντα γεννήθηκε το 1963, στην Βόρειο Ήπειρο και
μεγάλωσε στη Λιβαδειά Αγ. Σαράντα. Από παιδική ηλικία είχε
κλίση στην ζωγραφική. Σπούδασε την περίοδο 1981-1985
ζωγραφική στη Μέση Καλλιτεχνική Σχολή «Naim Frasheri»
σχέδιο, χρώμα και ζωγραφική.
Το 1991 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και εργάσθηκε σε
συναφή επαγγέλματα. Από το 2008 είναι μόνιμος κάτοικος του
Δήμου Φυλής και από το 2012 ασχολείται με την Ορθόδοξη
Αγιογραφία, ενώ παρακολουθεί προγράμματα εικονογραφίας

και αγιογραφίας. Από το 2013 είναι μέλος του Εργαστηρίου Εικαστικών του Δήμου Φυλής. Έχει συμμετάσχει σε πολ-
λές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Β. Ήπειρο και την Ελλάδα.

Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με νόμο και, εφόσον
προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρμό-
διες Εισαγγελικές Αρχές.

Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του νόμου «Περί
προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», και όπου δια-
πιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες
πρακτικές ,μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες,
δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) παραπέμπονται στην αρμόδια
Επιτροπή Ανταγωνισμού.

"∆εδομένου ότι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και
Νέου Έτους, αναμένεται αυξημένη διακίνηση των κατανα-
λωτών, μέσω επιβατικών πλοίων, σιδηροδρόμων, αερο-
δρομίων και υπεραστικών λεωφορείων, οι έλεγχοι θα πρέ-
πει να εντατικοποιηθούν και ως προς τη διαπίστωση εφαρ-
μογής του άρθρου 137 της με αριθμ. πρωτ. Α2-718/31-07-
2014 απόφασης (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ), με το οποίο ορίζο-
νται ανώτατες τιμές διάθεσης σε ορισμένα είδη σε χώρους
που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός" αναφέρει η εγκύκλιος.

Οι έλεγχοι θα γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατι-
κών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό
την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή
(υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρι-
νή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις
εισαγωγών, κ.λ.π.) και επί πλέον, υπενθυμίζεται ότι σύμ-
φωνα με το νόμο τα όργανα ελέγχου έχουν και την υποχρέ-
ωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Οικονομικών για κάθε είδους φορολογική παράβαση,
που θα διαπιστώσουν, κατά την διάρκεια των ελέγχων.

Ακόμη, οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες
κοινοποιείται το παρόν, οφείλουν εντατικοποιήσουν τους
ελέγχους στους χώρους αρμοδιότητάς των (λιμάνια, πλοία
κ.λ.π).

"Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ελεγκτικών
υπηρεσιών του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013, πέραν των
καθηκόντων του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας, ασκούν
ανάλογα και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του φορολογι-
κού ελεγκτή όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 39 του
Ν. 3959/2011-ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011" καταλήγει η εγκύ-
κλιος..  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Πραγματικότητα αποτελεί η λειτουρ-
γία του Κοινωνικού Μαγειρείου,
στον Δήμο Φυλής,  το οποίο  εγκαι-

νιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12
Δεκεμβρίου, παρουσία του Δημάρχου
Φυλής,Χρήστου Παππού και της Αντιπερι-
φερειάρχου  Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής,
Κατερίνας Θανοπούλου.

Κάλυψη σίτισης 300 απόρων 
δημοτών

Το Κοινωνικό  Μαγειρείο αποτελεί την
αρχή ενός πολύπλευρου προγράμματος
της ΚΕΔΗΦ και της Δημοτικής Αρχής για τη
στήριξη των οικονομικά αδύναμων δημο-
τών.  Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΗΦ, Γκίκας Χειλαδάκης, με τη λειτουρ-
γία του Κοινωνικού Μαγειρείου θα είναι
δυνατή η σίτιση 300 απόρων δημοτών, με
διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπι-
κότητά  τους, αφού η διανομή του φαγητού
γίνεται κατ’  οίκον.

«Όταν πας να ζητήσεις σε ανθρώπους
που έχουν ανάγκη στενοχωριέσαι.  Από
την άλλη όμως ευχαριστιέσαι γιατί πραγμα-
τικά δίνεις κάτι που λείπει και το βασικότερο
απ’  όλα είναι το φαγητό», ανέφερε ο κ. Χει-
λαδάκης και πρόσθεσε: «Βρήκαμε 540
άτομα στα οποία καθημερινά προσφέρουμε
τις υπηρεσίες μας.  Σήμερα που μιλάμε
έχουμε 1.153». Ο κ. Χειλαδάκης δεσμεύτη-
κε μάλιστα για την στήριξη όσων το δυνατόν
περισσότερων οικονομικά αδύναμων συν-
δημοτών μας με την προσφορά περισσότε-
ρων υπηρεσιών , ενώ ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη
στήριξή του στο έργο της ΚΕΔΗΦ.

Τη δέσμευσή της για τη στήριξη του κοινωνικού έργου
των Υπηρεσιών του Δήμου φυλής, εξέφρασε η Αντιπερει-
φερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής,  Κατερίνα
Θανοπούλου. «Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε
σε πάρα πολλά πράγματα, βλέπω κέφι και διάθεση» είπε
χαρακτηριστικά και τόνισε ότι νωρίτερα είχε ήδη συνάντη-
ση με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και Δημοτικούς Συμβούλους. «Το έργο της
κοινωνικής πολιτικής νομίζω ότι είναι ότι πιο αναγκαίο σε
καιρούς κρίσης, αυτό που μπορούμε να δώσουμε στους
πολίτες μας που βιώνουν ακραία φαινόμενα φτώχειας,
υποσιτισμού, ανεργίας», ανέφερε η Αντιπερειφερειάρχης.

Την ευχή να τελειώσει η κρίση γρήγορα και να μην είναι
απαραίτητη η λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου εξέ-
φρασε ο Δήμαρχος  Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς, τονί-
ζοντας ωστόσο: «Αλλά μέχρι να φύγει η κρίση δεσμευό-
μαστε ότι εμείς θα είμαστε εδώ και θα βοηθάμε όσο μπο-
ρούμε τους δημότες μας». 

Δωρεά 3.000 ευρώ από τον εφοπλιστή Θ. Μαρτίνο, 
μετά από σχετικό αίτημα του κ. Χειλαδάκη και του

Αντιδημάρχου Ζεφυρίου, Γιάννη Μαυροειδάκου.

Ο κ. Χειλαδάκης ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλουν
στη στήριξη του έργου του Κοινωνικού Μαγειρείου, το
οποίο ξεκινά τη λειτουργία του ήδη με μια δωρεά 3.000
ευρώ που πρόσφερε ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος,
ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα του κ. Χειλαδάκη
και του Αντιδημάρχου Ζεφυρίου, κ. Γιάννη Μαυροειδά-
κου.

Στα εγκαίνια του Κοινωνικού Μαγειρείου παρέστησαν η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη
και η Γραμματέας Χρυσούλα Κουράση, οι Αντιδήμαρχοι
Δημήτρης Καμπόλης, Αθανάσιος Σχίζας, Μιχάλης Οικο-
νομάκης, Γιάννης Μαυροειδάκος, οι Αναπληρωτές
Δήμαρχοι Τζένη Μπάρα, Γιώργος Αντωνόπουλος, Μαρί-
νος Σαρλάς, Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος του
ΝΠ.Δ.Δ. 

«Η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Κοιμητηρίου «Ευριπίδης Παππάς, ο Πρόε-
δρος του Παιδικού Σταθμού Χασιάς Βαγγέλης Σταματά-
κος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αριστέα Βάβουλα, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Σάββας, Κώστας Λουμνιώ-
της, Γιώργος Σονίδης, Γιώργος Κρητικός Φωτεινή Γιαννο-
πούλου και Θεοδόσης Δρόλιας, ο Πρόεδρος του Τοπικού
συμβουλίου Άνω Λιοσίων Χρήστος Καματερός και η πλει-
οψηφία των εκπροσώπων των Κοινωνικών και Πολιτιστι-
κών Φορέων της πόλης.

Δήλωση Δημάρχου Χρήστου Παππού 

«Σήμερα εγκαινιάσαμε το Κοινωνικό Μαγειρείο κι έκανα
μια ευχή , να κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Όχι γιατί δεν
έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, αλλά για να κρατήσει λίγο
η κρίση. Άλλα όσο υπάρχει αυτή η κρίση εμείς θα είμαστε
δίπλα στους δημότες μας».

Δήλωση Προέδρου ΚΕΔΗΦ Γκίκα Χειλαδάκη

«Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα Κοινωνικό Μαγειρείο, το
οποίο είναι η αρχή ενός μεγάλου προγράμματος που
έχουμε, με την εντολή του Δημάρχου, με στόχο, να προ-
στατεύσουμε τον Δήμο μας, τους συνδημότες μας και ειδι-
κά αυτούς που πεινάνε. Θα σιτίζουμε γύρω στα 300
άτομα και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 176. Πηγαίνουμε
πόρτα – πόρτα, δεν τους φωνάζουμε εδώ γιατί πιστεύω
ότι η βοήθεια πρέπει να δίδεται με διακριτικότητα. Αυτή
είναι η Αρχή μας.

Έχουμε συζητήσει και με την Περιφέρεια και θα φτιάξου-
με και πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι τα Κοινωνικά
Ιατρεία. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον πολύπαθο
δήμο. Πιστεύω ότι όχι μόνο θα το κατορθώσουμε, αλλά
την επόμενη χρονιά, την ίδια ώρα και μέρα θα εγκαινιά-
ζουμε κάτι άλλο, πολύ πιο μεγάλο από το μαγειρείο».

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Χρήστος Παππούς:  Ευχόμαστε πραγματικά να τελειώσει
η κρίση και ο κόσμος να μην έχει ανάγκη τέτοιες δομές . 

Γκίκας Χειλαδάκης: Αρχή μας, η διακριτικότητα.  Γι΄αυτό υποσχόμαστε πωςΓκίκας Χειλαδάκης: Αρχή μας, η διακριτικότητα.  Γι΄αυτό υποσχόμαστε πως
θα πηγαίνουμε τις μερίδες πόρτα – πόρτα. θα πηγαίνουμε τις μερίδες πόρτα – πόρτα. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΎΦΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 

ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΤΟΥ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΖΙΓΑΝΤ ΑΜΠΟΥ ΑΓΙΝ.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει
την πιο κατηγορηματική καταδίκη της
εγκληματικής πολιτικής του κράτους
του Ισραήλ. 

Η πρόσφατη βάρβαρη επίθεση των
δυνάμεων καταστολής, που οδήγησε
και στη δολοφονία του Παλαιστίνιου
υπουργού Ζιγάντ Αμπού Αγίν, ανα-
δεικνύει για άλλη μια φορά τις ευθύ-
νες των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την εγκληματική τους
δράση στην περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής.

Παράλληλα σημειώνουμε τις μεγά-
λες ευθύνες της ελληνικής συγκυβέρ-
νησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τη στρατηγική
συνεργασία με το Ισραήλ, τα κοινά
στρατιωτικά γυμνάσια και τη συνερ-
γασία για την εκμετάλλευση και μετα-
φορά των ενεργειακών πόρων της
περιοχής.

Το μαχόμενο αντιιμπεριαλιστικό -
αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας,

η ΕΕΔΥΕ, εκφράζει την αλληλεγγύη
και συμπαράστασή της στον Παλαι-
στινιακό λαό, στην Παλαιστινιακή
Επιτροπή Ειρήνης και Αλληλεγγύης
και καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης σε
όλη την Ελλάδα να δυναμώσουν τη
δράση ενάντια στον ιμπεριαλισμό
που αποτελεί θανάσιμη απειλή για
τους λαούς της περιοχής και γενικό-
τερα όλους τους λαούς του κόσμου.

Η ΕΕΔΥΕ, με την ώθηση και ορμή
που δίνουν οι αποφάσεις του
17ου Συνεδρίου της, θα εντείνει τη
δράση ενάντια στην εγκληματική
πολιτική και δράση του ιμπεριαλι-
σμού στην ευρύτερη περιοχή. 

Μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα θα
ορθώσουν τείχος αντίστασης στον
ιμπεριαλισμό και θα αντιπαλέψουν τα
κυβερνητικά σχέδια για άμεση και
ενεργό εμπλοκή σε όλο το εύρος των
ιμπεριαλιστικών ΝΑΤΟικών επεμβά-
σεων, προκειμένου να ικανοποιη-
θούν οι επιδιώξεις των επιχειρηματι-
κών ομίλων για συμμετοχή στη μοιρα-
σιά της λείας.

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες
των λαών. Στήριξη των δίκαιων αιτη-
μάτων του Παλαιστινιακού λαού». 

Έναρξη της εορταστικής περιόδου 
με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στις Αχαρνές 

Την έναρξη της εορταστικής περιόδου σηματοδότησε το άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ Γιάννη
Κασσαβό και την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) κα Μαρία Ναυροζίδου στην κατάμεστη κεντρική πλα-
τεία των Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. περιστοιχισμένοι από δεκάδες
μικρά παιδιά ντυμένα αγγελάκια και δύο μικρές Αγιο-βασιλίτσες άναψαν το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλα-
σίου, παρουσία πλήθους κόσμου.

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήραν τα χορευτικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που
ανέλαβαν να διασκεδάσουν τους παρευρισκόμενους με λάτιν χορούς, ενώ
μικροί και μεγάλοι εντυπωσιάστηκαν από το σιντριβάνι σοκολάτας που
απόλαυσαν δωρεάν. Ακολούθησαν χαρούμενες στιγμές με μικρά παιδιά να
επισκέπτονται τον Αϊ-Βασίλη στο σπιτάκι του για να του παραδώσουν το
γράμμα τους, με πολλά μπαλόνια, παιχνίδια και face-painting για τους
μικρούς πρωταγωνιστικές της εκδήλωσης, που θα συνεχιστούν και τις επό-
μενες ημέρες. 

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός δήλωσε: «Η κοινωνική αλληλεγγύη ας είναι το
μήνυμα των φετινών Χριστουγέννων. Κοινωνική αλληλεγγύη απέναντι στον
άνεργο, τις οικογένειες με παιδιά που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, τους ηλι-
κιωμένους, τους νέους μας. Κόντρα στο κλίμα των ημερών και την απαισιο-
δοξία που υπάρχει παντού, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ανθρωπιά και
την ευαισθησία μας και να έρθουμε πιο κοντά στο συνάνθρωπο που μας
έχει ανάγκη. Εύχομαι σε όλους μας Καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, υγεία
και ελπίδα».

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Ναυροζίδου ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρ-
χο κ Κασσαβό για την εμπιστοσύνη του, δίνοντας εύσημα στους εργαζόμε-
νους που δούλεψαν με κέφι και μεράκι για το άψογο τελικό αποτέλεσμα,
ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις τοπικές επιχειρήσεις που βρίσκο-
νται πάντα στο πλευρό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις της. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός συνοδεία Αντιδημάρ-
χων και Προέδρων Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων επισκέφθηκε τα
καταστήματα της περιοχής προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με τους επιχει-
ρηματίες της πόλης.

Να τονίσουμε πως οι εκδηλώσεις σε όλη την πόλη συνεχίζονται… 
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Ο δήμαρχος Φυλής κ. Χρή-
στος Παππούς, ο Πρόεδρος της
ΚΕ.ΔΗ.Φ κ. Γκίκας Χειλαδάκης
και οι Σχολές Γονέων της
ΚΕ.ΔΗ.Φ σας προσκαλούν
στην γιορτή που διοργανώνουν
λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Συμμετέχουν: 

Έφη Κεραμιδά, Ψυχολόγος -
Συντονίστρια για τις Σχολές
Γονέων.

Ομιλία με θέμα: Ας περάσουμε
ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας
στις γιορτές. 

Ο χρόνος που αφιερώνουμε
στα παιδιά δεν χρειάζεται να
είναι πάντα διασκεδαστικός.
Αλλά να τους προσφέρουμε το
ενδιαφέρον και την προσοχή
μας, ακόμα κι αν πρόκειται για
«βαρετές» δραστηριότητες,
όπως το μπάνιο και το πρωινό. 

Νίκος Μιχαλόπουλος - Άννα
Βερούλη.

Θα διαβάσουν το παραμύθι
τους "Ο Άη Βασίλης φέτος είναι
πράσινος». 

Ένα απόγευμα μαζί με τον πιο
αγαπημένο, τον πιο κόκκινο
Άγιο της Καρδιάς μας,

που όμως φέτος αποφάσισε
να είναι... πράσινος!!!

Ένα αναπάντεχο ταξίδι σε όλο
τον κόσμο με παιδιά όλων των
χρωμάτων και όνειρα όλων των
αποχρώσεων. 

Εκεί που τα πάντα είναι δυνα-

τά και δεν χωράνε μέσα σε
πακέτα.

Παιδικό Χοροθέατρο «Άμυνα»
Δήμου Φυλής.

"Το κοριτσάκι με τα σπίρτα" –
Μιούζικαλ

Ένα μήνυμα ελπίδας και αισιο-
δοξίας από τα παιδιά για τις
ημέρες των Χριστουγέννων,
πλημμυρισμένο με χορό και
τραγούδια. 

Χορογραφίες: Ορέστης Δημη-
τρίου. Σκηνοθεσία: Βίνα Ασίκη. 

Την γιορτή πλαισιώνουν:
Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο
«Πνοή» και τα ΚΔΑΠ με τις
εκδηλώσεις: 

Τα Χριστούγεννα με κάνουν… 
Χαρούμενο; Σκανδαλιάρη;

Ρομαντικό; Ένας διαδραστικός
καμβάς και πολλά χρωματιστά
μελάνια για να μάθουν οι ενδια-
φερόμενοι να δημιουργούν σχέ-
δια με δαχτυλικά αποτυπώματα
και να εκφράσουν τα συναισθή-
ματα τους για τα Χριστούγεννα. 

Pop up Χειροποίητες Φάτνες
Θα φτιαχτούν κάρτες – φάτνες

με τους όρους της μηχανικής
χαρτιού, κατασκευασμένες από
τα παιδιά. 

Θεματικό Face Painting
Μία νεράιδα με μυτερά αυτιά,

μεταμορφώνει με το πινέλο της,
όσα παιδιά επιθυμούν, σε ξωτι-
κά, καλικαντζάρους και ό,τι άλλο
φανταστούν. Επίσης τα παιδιά
μπορούν να δοκιμάσουν και
χριστουγεννιάτικα tattoos. 

Στο χώρο της εκδήλωσης θα
λειτουργήσει και Bazaar για
φιλανθρωπικούς σκοπούς από
τα Εικαστικά Τμήματα του Πνευ-
ματικού Κέντρου Ζεφυρίου. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος της ΚΕ.ΔΗ.Φ κος Γκί-
κας Χειλαδάκης θα μοιράσει
δώρα στα παιδιά. 

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις
6:30 μμ

Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια. 
Αίθουσα: Μελίνα Μερκούρη

(εντός του Δημαρχείου) .

¨WASTE2BIO¨ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Προχωρά το καινοτόμο 
σύστημα παραγωγής 

Βιοαιθανόλης από Απόβλητα

 Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την
δημιουργία της μονάδας που ήδη 

κατασκευάζεται από την ανάδοχο εταιρία 

Hκατασκευή
της πρώ-

της μονάδας
παραγωγής αιθα-
νόλης δεύτερης
γενιάς από βιοα-
πόβλητα, έχει
ήδη ξεκινήσει
μετά την επιτυχή
διαδικασία του
διαγωνισμού για
την προμήθεια
και εγκατάσταση
του πρότυπου
εξοπλισμού στις
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς
του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου. Στα εργαστήρια του Ε.Μ.Π, ως τώρα, λει-
τουργούσε μια μικρότερη μονάδα χωρητικότητας 20L
με χρήση πραγματικών βιοαποβλήτων, από ογδόντα
(80) συνολικά νοικοκυριά των Δήμων Ασπροπύργου
και Παπάγου-Χολαργού. Σε πρώτη φάση σαράντα (40)
οικίες του Δήμου Ασπροπύργου και σαράντα (40)
οικίες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διαχωρίζουν τα
οργανικά τους απορρίμματα σε ξεχωριστό κάδο ο
οποίος έχει δοθεί δωρεάν σε αυτά τα νοικοκυριά.
Στους μικρούς οικιακούς κάδους, τοποθετούνται
σακούλες απορριμμάτων στις οποίες οι πολίτες τοπο-
θετούν τα οργανικά τους απορρίμματα ενώ στη συνέ-
χεια τα μεταφέρουν σε εξωτερικό καφέ κάδο χωρητικό-
τητας 120L ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος κοντά
στην κατοικία τους.

Ένα αναπάντεχο ταξίδι για τα 
παιδιά σε ένα κόσμο πολύχρωμο  
Ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής 

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

κά.         κά.         
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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ΜΕΓΑΛΗ Η
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Στη διανομή φρούτων 
από την Κοινωνική

Υπηρεσία Δήμου Φυλής

Δέκα τόνους πορτοκάλια διένειμε, την Τρίτη
9 Δεκεμβρίου 2014 η Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής σε 400 οικογένειες εγγε-

γραμμένων δικαιούχων δημοτών, στα Άνω Λιόσια.
Η διανομή φρούτων θα συνεχιστεί ανά βδομάδα
και εντάσσεται στο πλαίσιο της Δωρεάν Διανομής
και Παραλαβής Αποσυρόμενων προϊόντων της
Περιφέρειας.

Την Πέμπτη 18/12/2014 η Κοινωνική Υπηρεσία
θα παραλάβει και θα διανείμει σε Ζεφύρι και Χασιά
επτά τόνους πορτοκάλια ενώ έχει προγραμματι-
στεί για το επόμενο διάστημα η διανομή μανταρι-
νιών, ακτινιδίων και πορτοκαλιών.

Οι δέκα τόνοι φρούτα κάλυψαν περίπου το 70%
των δικαιούχων ενώ οι υπόλοιποι θα καλυφθούν
από τη νέα παραλαβή.

«Είναι η πρώτη φορά που η Κοινωνική Υπηρε-
σία κάνει διανομή τόσης μεγάλης ποσότητας τρο-
φίμων μέσα σε λίγες μόνον ώρες. Ο κόσμος μας 

ξάφνιασε καθώς ανταποκρίθηκε αμέσως στα
τηλεφωνήματα των εργαζομένων της Υπηρεσίας.
Αυτό μας δείχνει ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες άρα
και η στήριξη που παρέχουμε πρέπει να διευρυν-
θεί και θα διευρυνθεί» υπογράμμισε η Αναπληρώ-
τρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα.

Ξεκινά άμεσα η λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου 

«Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου αυξάνει την
ευθύνη της Διοίκησης σε σχέση με τις κοινωνικές
παρεμβάσεις που υλοποιούμε και σχεδιάζουμε.
Επιλογή και  προτεραιότητα μας είναι η πολύ-
πλευρη στήριξη των δημοτών. Την ερχόμενη
Πέμπτη θα διανεμηθούν επτά τόνοι πορτοκάλια
σε Ζεφύρι και Χασιά ενώ είχα ήδη μια συνεργασία
με την Χρυσούλα Κουράση για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο που ξεκινά άμεσα. Την  Παρασκευή,
μάλιστα 12 Δεκεμβρίου, έχουμε και την πρώτη
συνεδρίαση της επιτροπής» σημείωσε ο Αναπλη-
ρωτής Δήμαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος.   

Πολύτιμος υποστηρικτής στην όλη επιχείρηση
υπήρξε ο επιχειρηματίας και Δημοτικός Σύμβου-
λος Γιώργος Κρητικός χωρίς τη βοήθεια του οποί-
ου δεν θα ήταν εφικτή η άμεση διανομή καθώς διέ-
θεσε τα απαραίτητα μηχανήματα για τη εκφόρτω-
ση των φρούτων.

Η Κοινωνική Υπηρεσία ευχαριστεί επίσης τον
Αγροτικό Συνεταιρισμό Νωπών Οπωροκηπευτι-
κών Λεχαινών Π.Ε. Ηλείας-Οργάνωση Παραγω-
γών Esperia O.P. για την άψογη συνεργασία αλλά
και την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων. 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του
αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (εποχικό προσωπικό) για υλοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολι-
τικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας για
το έτος 2014-2015.

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του
αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολι-
τικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας για
το έτος 2014-2015.

Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών
Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Λήψη απόφασης για την προμήθεια υπη-
ρεσίας μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνη-
σης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου.

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή υπαλ-
λήλων του Δήμου σε σεμινάριο με τίτλο: «Οι
τελευταίες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθε-
σίας για το 2014».

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως
αναπληρωτή του Δημάρχου στην Επιτροπή
χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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ΟΔήμος Ασπροπύργου, ενημερώνει τους άνεργους Δημότες, ότι η
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια», στην οποία συμμετέχει, ως
εταίρος, και ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να εντάξει σε πρόγραμμα

απασχόλησης, είκοσι ένα (21) ανέργους από την πόλη μας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση στα «πράσινα

επαγγέλματα», διάρκειας μιας εβδομάδας σε σεμιναριακό κέντρο, στα Άνω
Ιλίσια, και εργασία δύο εβδομάδων, σε Κέντρο Ανακυκλώσιμων υλικών,
στην περιοχή του Θριασίου.

Η αμοιβή που προβλέπεται, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι
της τάξεως των πεντακοσίων ευρώ (500 €) μεικτά, δηλαδή, περίπου τριακό

σια πενήντα ευρώ (350 €) καθαρή αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, στα Γρα-
φεία της Δομής, που βρίσκονται στη συνοικία Παπακώστα, πίσω από το
Praktiker (ΝΕΟΑΚ), οδός Γεωργίου Παπανδρέου, Τηλ. 210-5558128 ως την
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 (ώρες 09:00-15:00). 

Τα δικαιολογητικά
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένη κάρτα Ανεργίας,

επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Πιστοποιητικό Οικογενει-
ακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό της Εφορίας ή Δήλωση ότι δεν υποβάλλει
– ως προστατευόμενο μέλος,  Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (από το Δήμο),
αντίγραφο τίτλου σπουδών.                 

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 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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Θεωρητική εκπαίδευση στα «πράσινα επαγγέλματα»
για 21 άνεργους δημότες του Ασπροπύργου 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ Ο ΑΤΤΑΛΟΣ 2-0 ΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ο Ατταλος Νέας Περάμου επέστρεψε στις νίκες αφού επικρά-
τησε στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Α'κατηγορίας 2-0
του Εθνικού Πανοράματος. Οι παίκτες του Γιώργου Ανανιάδη
ήταν καλύτεροι και επικράτησαν δίκαια.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Κουτσομύτης 32' και Κουσίδης 60'.
Οι νικητές είχαν και δύο δοκάρια με τους: Τζελάι 62' και Αγγελό-
πουλος 80' .

Διαιτήτευσε ο Αλιάγας με βοηθούς τους: Πλάκα-Πουλακάκη
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Γιώργος Ανανιά-

δης): Ρόκας, Φραγκόπουλος, Κουτσουμύτης, Στάθης(77'
Δικράν), Ευσταθιάδης, Ασλανίδης, Μπαγδάτογλου,
Τζελάι(85'Παροτσίδης), Μονέ, Κουσίδης, Κουιμτζίδης(75'Αρι-
στόπουλος).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπονητής Δημήτρης Ράλλης):
Αγκάνωβ, Μπελάλης(75'Κονόμι), Νταή, Κούτρας, Κίσσας,
Μπούκας(75'Αθανασιάδης), Δανιγγέλης Γ., Χαραλάμπους,
Δανιγγέλης Ν., Σκαματζούρας, Τσώνος(58'Δούμας).

Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΡ/ΔΟΞΑΣ 2-1 ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ

Την δεύτερη νίκη σημείωσε στο πρωτάθλημα η Ενωση Πανα-
σπροπυργιακού Δόξας που επικράτησε στις καθυστερήσεις του
σκληροτράχηλου ΠΑΟΚ Μάνδρας με 2-1. Δράστης και των δύο
τερμάτων για τους γηπεδούχους ο Κοπαλάς 27' και 90+2. Για
τον ΠΑΟΚ σκόραρε ο Κόρμαλης 77'. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν
στο 62' πέναλτι που κτύπησε ο Θεοδωρόπουλος στο δοκάρι.

Διατητής ήταν  ο Αριστείδης Βάτσιος με βοηθούς τους: Ντζου-
ροπάνο-Πατέστη

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝ/ΔΟΞΑΣ(προπονητής Παντελής Κοπαλάς):
Μπουλούμπασης, Φωτιάδης(62΄Μασμανίδης), Καγκελίδης,
Μουζάκας, Πολυτάρχου Κ, Τσιλιγγιρίδης, Κοπαλάς, Σεμερτζί-
δης(64'Χελιώτης), Σιδηρόπουλος, Κολογρίδης, Πολυτάρχου Φ.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος): Τσέπε-
ρης, Μπόνο, Τσιανάκας, Δρούγγος, Πανοηλίας, Θεοδωρόπου-
λος, Στέρπης, Στεφανίδης(46'Παπακωνσταντίνου), Μπέλ-
σης(64΄Σακόβ), Καζαντζίδης, Κόρμαλης.

Καλύτερη η Ελπίδα Ασπροπύργου επικράτησε στο γειτονικό
ντέρμπι του Κριού Ασπροπύργου με 3-0. Τα τέρματα σημείω-
σαν οι: Βλαχάβας 31' Οκόνκο 31' Ντόκο 57' . Οι νικητές αγωνι-
ζόντουσαν με 10 παίκτες απο το 75' λόγω αποβολής του Πολύ-
ζου γιατί εξύβρισε τα θεία.

Διαιτητής ήταν ο Μεντής με βοηθούς τους: Νάκο και Βάτσιο Κ.
ΚΡΙΟΣ(προπονητής Νίκος Τσάμογλου): Ζερζελίδης, Μίχος

(69'Ζώτος), Γεροδήμος, Σίνος Λ., Σίνος Λ., Σύρος, Βαλ-
μάς(79'Λόγω τραυματισμού Τελίδης), Τόλας, Παναγιώτου,
Βάντζος, Πέγκος.

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κουτρουμάνος(84΄Σκανδαλίδης),
Σακελλαρίου(79'Λιακόπουλος), Σταγάκης, Βάσιος, Τζανέτος,
Ραβιάς(74'Αγγελογιανάκης), Μαντζιούρας, Πολύζος, Ντόκο,
Οκόνκο, Βλαχάβας.

Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 1-0 ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Η ομάδα του Πυρρίχιου Ασπροπύργου επικράτησε εκτός
έδρας της ΑΕ Ζεφυρίου με 1-0. Το τέρμα που έδωσε τους τρείς
βαθμούς στην ομάδα του Αποστόλη Λινάρδου σημείωσε ο
Φωτιάδης 75'.

Διαιτήτευσε ο Κουντουριώτης με βοηθούς τους: Οικονόμου
Χαμπηλάι

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Κολιάκης, Κατσαρός, Νασά, Πουλικίδης,
Θανάσης, Παππάς(79' Γκιάγκος), Γκότση, Δήμας(46΄Κωστού-
λας), Χαιντούτης(64'Ιορδανίδης), Ιωσηφίδης, Ράγγος.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Λινάρδος, Ελευθεριάδης, Μερ-
κάι, Στεφανίδης, Κυριακίδης, Λευκόπουλος(46'Μαυρίδης),
Παπά, Καλαιτζίδης, Κέσοβ, Βάσης, Φωτιάδης.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 3-1 ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ

Ο Ηρακλής Ελευσίνας μετά την ήττα την περασμένη αγωνι-
στική απο τον Απόλλωνα Ποντίων,  και τον αποκλεισμό του
απο το κύπελλο επέστρεψε στις επιτυχίς και επικράτησε στο
Γιώργος Ρουμελιώτης του Ικάρου Νεοκτίστων με 3-1. Τα τέρμα-
τα της ομάδος του Μιχάλη Κατσάφαρου σημείωσαν οι: Αγγος
27' Κατσάφαρος 64' Παροτσίδης 84'. Ο Ικαρος αγωνιζόταν με
10 παίκτες απο το 75' λόγω αποβολής με 2η κίτρινη του Θώμο-
γλου.

Διατητής ήταν ο Δημόπουλος με βοηθούς τους: Φαρμάκης -
Πρέντζα.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Φωτιάδης, Αξιώτης Γ., Λυμπέρης,
Μπακατσέλος(46'Μουράτι), Αγγος, Φιλιππής, Ψιμουλά-
κης(87'Πόκα), Τσολερίδης, Κατσάφαρος, Καρκαμπάτσης, Πέπ-
πας(75'Παροτσίδης).

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(προπονητής Γιάννης Πρίφτης):
Κατσαπρίνης, Μαρτίδης(64'Μπετσόλη), Βλάχος, Ασλανίδης,
Ντεκράν, Χατζαντωνάκης(50'Αμπατζής), Βράντζας, Παπαντώ-
νης, Θωμόγλου, Ατματζίδης(80'Πρίφτης), Τσεβάς.

Την 4η νίκη του σημείωσε ο Πανελευσι-
νιακός στο πρωτάθλημα της Α/1 στην
Αμαλιάδα επί του Κόροιβου με 74-73 και
βελτίωσε την βαθμολογική του θέση. Οι
παίκτες του Τζίμη Κουστένη έδειξαν τα
ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουν και
να πάρουν το διπλό. Αυτό ήταν το τέταρ-
το φετινό του ροζ φύλλο και πλέον έχουν
αρχίσει να αναπνέουν καλύτερα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν οί
Ερικ Μάικλ, Φρανκ Ρόμπινσον, Τζόν-
σον. Χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοι-
ποι.

Οι παίκτες του Τζίμη Κουστένη έδειξαν
τεράστια αποφασιστικότητα στο ξεκίνη-
μα του τελευταίου δεκαλέπτου, έκαναν
σερί 8-0 και γύρισαν τον αγώνα… τού-
μπα το μάτς.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 40-32, 60-53, 73-
74.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ(Μαρκόπουλος): Μάρσαλ
5, Μάτζετ 6, Γιαννακίδης, Αγγελόπουλος
13(3), Παπαπέτρου, Ντέιβις 18, Γκαρετ
14, Ρούμπιο 10, Κανονίδης, Βασίλιεβιτς
7,

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Κουστένης):
Έρικ  19, Ρόμπινσον 17, Τσακαλέρης 2,
Βασιλόπουλος, Αθανασούλας 5, Μάρκο-
βιτς 2, Δορκοφίκης 3, Ιωάννου 4, Τζόν-
σον 18, Καλές 4, Αβραμίδης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗ -
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

«Θέλω να δώσω κι εγώ από την πλευ-
ρά μου τα θερμά μου συγχαρητήρια στον
κόσμο του Κοροίβου για την φοβερή
ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο.
Είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωτα-
θλήματος, καθώς είναι μια ομάδα που
φέρνει ενθουσιασμό και φρεσκάδα στην
Basket League ΣΚΡΑΤΣ. Ξέραμε εξ”
αρχής πως ο Κόροιβος είναι πολύ δυνα-
τός στο γήπεδό του και πως θα ήταν
ντέρμπι. Έχει υποτάξει αντιπάλους
όπως η ΑΕΚ, ο ΚΑΟΔ και ο Άρης και
ήμασταν προετοιμασμένοι για την πίεση
που θα αντιμετωπίζαμε. 

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε
ένα κενό διάστημα που επέ-
τρεψε στον Κόροιβο να τρέ-
ξει το σερί του και να μείνου-
με πίσω, ενώ στην τρίτη
περίοδο νομίζω πως η μία ομάδα απα-
ντούσε στα καλάθια της άλλης. 

Στα τελευταία λεπτά μπήκαμε πιο απο-
φασιστικά και φάνηκε η μεγάλη θέλησή
μας, αλλά και η ποιότητα και το βάθος
του ρόστερ μας. 

Ήταν κυρίως θέμα εμπειρίας κάποιων
παικτών, που πήραν τις κρίσιμες απο-
φάσεις. Θα μπορούσε ο Βασίλιεβιτς να
βάλει το τελευταίο σουτ και να πάρει ο
Κόροιβος τη νίκη. 

Αυτή η νίκη μας δίνει αυτοπεποίθηση,
αν και θα πρέπει να νικήσουμε και τον
Πανιώνιο στην έδρα μας για να την εξαρ-
γυρώσουμε. 

Μπράβο στον Κόροιβο για την παρου-
σία του και στον Χάρη Μαρκόπουλο για
την εξαιρετική δουλειά που κάνει», είναι
τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο 

προπονητής του Πανελευσινιακού, Τζί-
μης Κουστένης.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αθανα-
σούλας ανέφερε: «Θέλω να δώσω συγ-
χαρητήρια στην ομάδα του Κοροίβου για
την πολύ καλή, μπασκετική ατμόσφαιρα
που δημιούργησε για ένα ακόμη παιχνί-
δι. Στα αγωνιστικά, ξεκινήσαμε καλά το
παιχνίδι, με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο
στη δεύτερη περίοδο όπου ο Κόροιβος
έκανε ένα μεγάλο σερί και ξέφυγε. Στο
δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο συγκε-
ντρωμένοι και στο ξεκίνημα του τέταρτου
δεκαλέπτου κάναμε την αντεπίθεσή μας.
Καταφέραμε να μείνουμε κοντά στο
σκορ, αντέξαμε μέχρι τέλους και πήραμε
τη νίκη, που θα μας φανεί εξαιρετικά
χρήσιμη για τη συνέχεια».

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 74-73 ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΒΟ



ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΦΛΙΓΚΟ-ΠΟΥΡΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ;

Οι <<σταυχοφόροι>> κινούνται για την απόκτηση του
έμπειρου 29χρονου επιθετικού Κώστα Φλίγκου( 19-10-
1985)  ο οποίος είναι γνωστός για το σκοράρισμά του.
Εχει αγωνιστεί στις ομάδες: Θύελλα Πατρών, Αία
Γαστούνης, Δάφνη Ανδραβίδας, ΠΑΟ Βάρδας, ΑΟ
Κάστρου, ΑΟ Καρδίτσας, Οικονόμος Τσαριτσάνης,
Ελασσόνα, Νίκη Βόλου, Παναιγιάλειος, Πανηλειακός.

Και τον 28 χρονο έμπειρο τερματοφύ-
λακα Χρήστο Πουρή 10/9/1986 που έχει
αγωνιστεί στην Θήβα, Κορωπί, Ιωνικό,
Τρίκαλα, Καλλονή, Παναχαική, Βύζα
Μεγάρων, Ηρακλή Ψαχνών, Λαμία,
Ερμιονίδα.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-1
ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της ΓΈθνικής ανάμεσα στον Πανελευσινιακό και τον
Αιολικό αφού το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Γαβρίλη απο την Αθήνα βρήκε τις
δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ 

Στο 2' ΓΚΟΛΛΛΛΛ σέντρα απο τα αριστερά του Ζαγοριανού ο Τόρρες με ανάποδο
γυριστό σούτ 0-1. Εξι λεπτά αργότερα σούτ του Μακρίδη η μπάλα κτύπησε στο ορι-
ζόντιο δοκάρι και στην επαφορά ο Ρούσσεφ σούταρε άουτ. Στην συνέχεια 18' σέντρα
του Τσουμάγκα απο τα δεξιά ο Κουσκουνάς έπιασε το σούτ που πέρασε ξυστά άουτ.
Τέσσερα λεπτά αργότερα δυνατό σούτ του Τόρρες απέκρουσε ο Τσακιλτζίδης σε κόρ-
νερ. Στο 25' ο Κουσκουνάς μόνος με τον Μάππα σούταρε άουτ. Στο 48' ΓΚΟΛΛΛΛΛ
ο Δουκάκης έδωσε την ασίστ στον Τσουμάγκα που με προβολή 1-1. Στο 53' ο Τόρρες
έδωσε στον Πασαλίδη που σούταρε άουτ. Στην συνέχεια στο 67 ο Δουκάκης πέρσε
όσους βρήκε μπροστά του σούταρε άουτ. Στο 70' δυνατό σούτ του Ζαγοριανού έδιω-
ξε σε κόρνερ ο Τσακιλτζίδης. Ενα λεπτό αργότερο σούτ του Μίχου κτύπησε στο δοκά-
ρι της εστίας του Πανελευσινιακού. 

Διαιτητής Γαβρίλης(Αθήνας), Λεοντογιαννάκος(Αθήνας), Μανούρης(Τρικάλων)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Μαραντάς): Τσακιλτζίδης, Μακρίδης,

Τσίγκρος, Εβερετ, Κολοβός(64' Κωνσταντινίδης),  Ριζογιάννης,  Δουκάκης, Γκουτζού-
λας(75'Παπαπαναγιώτου),  Κουσκουνάς, Ρούσσεφ, Τσουμάγκας(69'Χίσο).

ΑΙΟΛΙΚΟΣ(προπονητής Βαγγέλης Γούτης): Μάπας, Πασαλίδης(63'Λάλας),  Μαγγα-
νάς, Αγόι, Παπαζούδης, Καδής, Γιαλάς, Μίχος, Ζαγοριανός, Μιχαλάκης(89'Παπαδό-
πουλος), Τόρρες(76' Σαμπάνης Μ).

ΕΠΣΔΑ: Αποτελέσματα 
11ης αγωνιστικής

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Άτταλος Νέας Περάμου - Εθνικός Πανοράματος
2-0

Κριός Ασπροπύργου - Ελπίδα Ασπροπύργου 0-3
Α.Ε. Ζεφυρίου - Πυρρίχιος Ασπροπύργου 0-1
Ασπρόπυργος - Π.Α.Ο. Κουντουρών 2-1
Λέων - Θρασύβουλος 1-4
Ζωφριά - Αίας Παραλίας 1-1
Ειδυλλιακός - Νέα Πέραμος 1-1

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ηρακλής Ελευσίνας - Ίκαρος Ασπροπύργου 3-1
Σκορπιός Φυλής - Μεγαρικός 0-2
Πανελευσινιακή Ένωση - Απόλλων Ποντίων 2-9
Αργώ Μεγάρων - Ελευσινιακός 0-0

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 11

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣΔΑ

Καλούνται από τους προπονητές των Μικτών Ομά-
δων της ΕΠΣΔΑ κ.κ.   Σωκράτη Τυρλή και Αποστόλη
Λινάρδο όπως την Δευτέρα 15/12 να βρίσκονται στο
γήπεδο της παραλίας Ασπροπύργου για φιλικό αγώνα
με την αντίστοιχη του Ακράτητου Ανω Λιοσίων.

ΠΑΙΔΕΣ(15:15)
Τυρλής Χρήστος,Τσακουρίδης(Πανελευσινιακός) 
Σταύρος Αντ, Ηλιόπουλος Στέφανος, Χαραλαμπίδης,

Φίλης, Ζίου Θεοφάνης, Καίσαρης(Πανελ/κή Ένωση) 
Γκέρτσος Γιάννης, Σεμερτζάκης Αντώνιος, Γκουσέ-

της(Ακράτητος)
Μανάφας Πέτρος, Τσαλούχος Αντ., Παππάς Βελισσά-

ριος, Πουρσανίδης, Χειλετζάρης Γ.,Χειλετζάρης
Φ(Λέων) 

Τσίτος Κωνσταντίνος, Κωσταράς(Αγ.Ανάργυροι) 
Τερζάκης(ΠΑΟ Μάνδρας)

Σκλιάς(Μανδραικός) 
Δριμούσης Χάρης(Αργώ Μεγάρων)

ΝΕΟΙ(16.00)

Λιόλιος(Αίας Παραλίας)
Χόντος, Μιχαήλης, Αναστασίου(Νέα Πέραμος)
Λάλλας, Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας)
Κοκαβέσης,Ιωάννου(Ακράτητος)
Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, Σαββίδης, Μανά-

φας(Λέων)
Μαυρίδης, Κεσόβ(Πυρρίχιος)
Μπίκας, Μαυρίδης, Ντούκας, Παππάς, Σάμαρης Δ,

και Σάμαρης Αθ(Σκορπιός Φυλής)
Λάμψας, Καλαιτζής(Μεγαρικός)
Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων)
Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου)
Πέππας(Κριός Ασπροπύργου)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός)
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ΑΛΛΑΓΕΣ από σήμερα σε 
δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Νέο "κύμα" αλλαγών - το δεύτερο από τις αρχές του
Φθινοπώρου - στις γραμμές και στα δρομολόγια των αστι-
κών λεωφορείων και των τρόλεϊ, θέτει σε εφαρμογή από
την ερχόμενη εβδομάδα, η διοίκηση της εταιρείας «Συγκοι-
νωνίες Αθηνών».

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014,
σειρά αλλαγών για τα βόρεια και δυτικά προάστια, όπου
θα γίνουν τροποποιήσεις σε οκτώ γραμμές, ενώ θα καταρ-
γηθεί προσωρινά και η γραμμή Express «Πειραιάς - Ακρό-
πολη - Σύνταγμα».

Οι αλλαγές

·  Τροποποίηση της διαδρομής της γραμμής 704 Καμα-
τερό - Στ. Αττικής, ώστε να φτάνει έως την πλατεία Αγίων
Αναργύρων. Η γραμμή θα μετονομαστεί σε 704 Καματερό
- Πλατεία Αγίων Αναργύρων.

·  Τροποποίηση της γραμμής 701 Καματερό - Ίλιον - Στ.
Αττικής, ώστε να διέρχεται από το σταθμό της Ανθούπο-
λης, μετονομαζόμενη σε 704 Καματερό - Ίλιον - Στ. Ανθού-
πολης.

·  Τροποποίηση της γραμμής 747 Πετρούπολη - Πανό-
ραμα - Στ. Αττικής, ώστε να διέρχεται από το σταθμό
Ανθούπολης. Θα μετονομαστεί σε Πετρούπολη - Πανόρα-
μα - Στ. Ανθούπολης.

·  Η κυκλική γραμμή 527 Πεύκη - Μαρούσι θα τροπο-
ποιηθεί σε Πεύκη - Στ. Νερατζιώτισσας, ώστε να καταλήγει
στο σταθμό.

·  Η κυκλική γραμμή 501 Πεύκη - Μαρούσι μετονομάζε-
ται σε Πεύκη - Μαρούσι.

·  Στη γραμμή 640 - τοπική του Ηρακλείου - μεταφέρε-
ται μόνιμα η αφετηρία,από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου,
στην οδό Κουντουριώτου.

·  Η γραμμή 444 Χαλάνδρι - Γαλάτσι - Στ. Άνω Πατήσια,
γίνεται κυκλική και μετονομάζεται σε Στ. Ειρήνη - Γαλάτσι -
Στ. Άνω Πατήσια και ορίζεται νέα αφετηρία και τέρμα επί
της οδού Νεραντζιωτίσσης.

·  Τροποποίηση της γραμμής Β8 Πολυτεχνείο - Ν.
Φιλαδέλφεια - Μεταμόρφωση, η οποία μετονομάζεται σε
619 Μεταμόρφωση - Ν. Φιλαδέλφεια - Στ. Άνω Πατησίων,
με αφετηρία και τέρμα στην οδό Ζέας της Μεταμόρφωσης.

Ρομά "πλήρωσε" με... όπλο την βενζίνη
στο... κλεμμένο φορτηγό "του"!

Όχι μόνο οδηγούσε κλεμμένο φορτηγό, αλλά σταμάτη-
σε να βάλει βενζίνη "πληρώνοντας" με... την πρόταξη
κυνηγητικής καραμπίνας, ένας Ρομά.

Συγκεκριμένα, ο άγνωστος δράστης (roma), ο οποίος
επέβαινε σε κλεμμένο ΙΧΦ αυτοκίνητο μετέβη σε πρατή-
ριο υγρών καυσίμων, στην περιοχή του Μαρκόπουλου
Αττικής, και με την απειλή κυνηγετικής καραμπίνας, ακι-
νητοποίησε τον 27χρονο Αλβανό υπάλληλο του πρατη-
ρίου και αφού έβαλε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αξίας 50 €,
διέφυγε.

Ο δράστης αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

«Δεν είμαστε ακόμα στο τέλος»

Μοσκοβισί: Δουλεύουμε με αυτούς που
θέλουν την Ελλάδα στην Ευρώπη

«Δουλεύουμε με τους ανθρώπους που θέλουν η Ελλά-
δα να παραμείνει στην καρδιά της Ευρώπης με καλύτε-
ρη οικονομία» τονίζει ο επίτροπος Νομισματικών Υπο-
θέσεων Πιέρ Μοσκοβισί σε συνέντευξή του στην Καθη-
μερινή της Κυριακής.

Προειδοποιεί μάλιστα πως «δεν είμαστε ακόμη στο
τέλος της ιστορίας», ενώ προσθέτει πως σε κανέναν δεν
αρέσει η αβεβαιότητα, ούτε στις αγορές ούτε στην ΕΕ.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να γίνει σύγκριση της
κατάστασης στην Ελλάδα με τα ζητήματα που αντιμετω-
πίζουν σε Ιταλία και Γαλλία, ο Μοσκοβισί είναι κατηγο-
ρηματικός: «Όταν μιλάμε για την Ελλάδα, το μοναδικό
πρόβλημα δεν είναι το έλλειμμα, αλλά το τεράστιο χρέος
και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας που χρειάζε-
ται μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο
δυνατή.

» Όσον αφορά τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες,
πρέπει να ξεκαθαρίσω το ρόλο μου. Είμαι Γάλλος, αλλά
δεν ενδίδω στις απαιτήσεις της χώρας μου. Αν το έκανα
αυτό, η αξιοπιστία μου θα καταστρεφόταν άμεσα.»

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Δημοσκόπηση Κάπα Research: Ο φόβος για 
την επόμενη μέρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό

Η ανησυχία για την πορεία της οικονομίας 
πιέζει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ
και ενισχύει το προφίλ Σαμαρά

Νέο πολιτικό περιβάλλον και νέα
δεδομένα για την περίπτωση που η
χώρα χρειαστεί να οδηγηθεί σε πρό-
ωρες εκλογές προκαλούν η επί-
σπευση της προεδρικής εκλογής και
η αβεβαιότητα που προκαλείται σε
μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης για
το ποιος μπορεί να διαχειριστεί
καλύτερα τις τύχες της χώρας την επόμενη μέρα. 

Τώρα, στο 2,8%, από το 3,6% του Νοεμβρίου μειώνεται η διαφορά
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. σε δημοσκόπηση της Κάπα Research, την
οποία δημοσιεύει η εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής».Στην πρόθεση
ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε ποσοστό 25,5%, ενώ η Ν.Δ. στο 22,7%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 6,7%, το Ποτάμι με 6%, η «Χρυσή Αυγή» με
5,9% και το ΚΚΕ, με ποσοστό της τάξης του 5,8%.

Η ΔΗΜΑΡ, ως αυτόνομη οντότητα, καταγράφει αμελητέα ποσοστά και
φαίνεται να συντρίβεται.

Το 57,8% ζητεί εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα
Βουλή, ενώ Πρόεδρο από νέα Βουλή, μετά την διεξαγωγή πρόωρων
εκλογών επιθυμεί το 36,5% των ερωτηθέντων.Σε ερώτηση εάν έχει
αποφευχθεί ο κίνδυνος εξόδου της χώρας από το ευρώ, το 59,1% των
ερωτηθέντων απαντά αρνητικά, ενώ το 33,6% απαντά θετικά.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Με δύο τρόπους η σωτηρία της πρώτης

κατοικίας από πλειστηριασμό

«Συνεργάσιμος Δανειολήπτης» που θα αποδέχεται να ρυθμίσει το
δάνειό του και νόμος «Κατσέλη» είναι οι δύο λύσεις τις οποίες τα νοικο-
κυριά θα επιλέγουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 για να διασώζουν
από τους πλειστηριασμούς την κύρια κατοικία τους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δεν σκοπεύει να δώσει
παράταση στις διατάξεις του νόμου 4224/2013, ο οποίος για το 2014
προστάτευε την κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς υπό συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις, όπως αναφέρει η Ημερησία. Μόλις 3.000 υπά-
χθηκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, ενώ στα δικαστήρια αξιοποι-
ώντας τον νόμο «Κατσέλη» έχουν προσφύγει 100.000.

Σύμφωνα με τον «Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών» που περι-
λαμβάνει τους θεσμούς του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» και των
«Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης», τα νοικοκυριά μπορούν συναινώντας
ή ακόμη και απορρίπτοντας τις λύσεις των τραπεζών να προλαβαίνουν
τους πλειστηριασμούς.

Ενας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος όταν:
είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την τράπεζα (πλήρη και επικαιρο-

ποιημένα στοιχεία επικοινωνίας)
ορίζει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο ως αντίκλητο επικοινωνίας για

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές της τράπεζας με κάθε πρό-

σφορο μέσο εντός μίας εβδομάδας
ενημερώνει αναλυτικά και με ειλικρίνεια την τράπεζα σχετικά με την

τρέχουσα οικονομική του κατάσταση
προβαίνει εκουσίως σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφο-

ριών, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικο-
νομική του κατάσταση

Ο Νόμος Κατσέλη, με όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει δίνει τη
δυνατότητα σε νοικοκυριά με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία να
διαγράψουν οφειλές τους και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Επίσης
προστατεύει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμούς έναντι τραπεζών
και ιδιωτών όχι έναντι του Δημοσίου. Οι αιτήσεις από το 2010 μέχρι
σήμερα ανέρχονται σε 100.000.

Τα άρθρα του προσφέρουν την προστασία της κύριας κατοικίας αλλά
και συνολικά της περιουσίας του οφειλέτη από τη στιγμή που εκείνος θα
υποβάλει την αίτηση στο Ειρηνοδικείο μέχρι και την έκδοση απόφασης.
Για το διάστημα αυτό ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μία ελάχιστη δόση
προς την τράπεζα. Η ελάχιστη καταβολή δεν θα μπορεί να είναι μικρό-
τερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό
ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, εφόσον του
ζητηθεί η ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας να εξαιρέσει την κύρια
κατοικία εφόσον η αξία της ισούται με το αφορολόγητο όριο της κύριας
κατοικίας, όπως αυτό ορίζεται από τις φορολογικές διατάξεις, προσαυ-
ξημένο κατά 50%. Με πιο απλά λόγια για έναν άγαμο να μην είναι πάνω
από 300.000 ευρώ και για έναν έγγαμο με δύο παιδιά να μην ξεπερνά
τις 450.000 ευρώ.

Σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις κατά της 
κυριακάτικης λειτουργίας 

των καταστημάτων

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της
λειτουργίας των καταστημάτων την Κυρια-
κή πραγματοποιήθηκαν χθες σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν
δύο κινητοποιήσεις. Η πρώτη έξω από το
σούπερ μάρκετ Carrefour στην Ευκαρπία,
με τους εργαζόμενους να διεκδικούν επι-
πρόσθετα την «ανάκληση των παράνο-
μων και καταχρηστικών απολύσεων από
τον Μαρινόπουλο».

Η κινητοποίηση έγινε από την Ενωση
Εμποροϋπαλλήλων Νομού Θεσσαλονί-
κης. Στο κατάστημα παρατάχθηκαν εργα-
ζόμενοι, κρατώντας πανό που έγραφε
«Όχι στο ωράριο των μονοπωλίων- Κυρια-
κή αργία».

Η δεύτερη συγκέντρωση διοργανώθηκε
από μέλη της Ελευθεριακής Συνδικαλιστι-
κής Ένωσης (ΕΣΕ), με τη συμμετοχή και
άλλων φορέων. 

Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση,
που -μεταξύ άλλων- ζητούν «να μη γίνουν
άλλα βήματα πίσω προς τον εργασιακό
μεσαίωνα», συγκεντρώθηκαν αρχικά στο
ύψος της πλατείας Αριστοτέλους και στη
συνέχεια έκαναν πορεία, με ενδιάμεσες
στάσεις σε πολυκαταστήματα και καταστή-
ματα πολυεθνικών.

Στην Αττική, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) προκήρυξε
απεργία και κινητοποιήσεις έξω από τα
πολυκαταστήματα Praktiker και Carrefour
στο Αιγάλεω, αλλά και στο κέντρο.
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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

- 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

(18.3.13)

«Πρόσκληση 
σε Συνεδρίαση της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
δήμου Ελευσίνας»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3463/06, καλείστε σε Συνεδρίαση την
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:30 μ.μ. ,
στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμέ-
νου ως αρμόδια Επιτροπή να συζητήσουμε και
να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης: 

Λήψη απόφασης για ανάρτηση της Πολεοδο-
μικής Μελέτης – ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ- ,
μετά την απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Ποινικό Μητρώο
Σε εφαρμογή μπήκε επίσημα πλέον το Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου, το οποίο θα διευκολύνει τις υπηρεσίες των
πολιτών και το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών
της χώρας.

Το σύστημα που καλύπτει 165 Εισαγγελίες Πρωτοδι-
κών, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες Εφετών και Εφετεία ανά
την Επικράτεια σε 63 πόλεις της Χώρας, έχει υλοποιηθεί
με στόχο την απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών
για τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τον περιορισμό των δαπα-

νών και τη γρήγορη και αποτελεσματική καθημερινή εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών που αιτούνται αντί-
γραφο Ποινικού Μητρώου ανά την Επικράτεια. 

Το έργο υλοποιήθηκε από την Ένωση Εταιρειών Uni Systems και SingularLogic και συγχρηματοδοτήθη-
κε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την αιγίδα του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, ο Χαράλαμπος Αθανασίου τόνισε μεταξύ άλλων «η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών προς τους πολίτες είναι βασικός στόχος μας». 

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Νικόλας Κανελλόπουλος τόνισε
ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη αλλάζει εικόνα, αλλάζει ύφος και πάνω απ’ όλα αλλάζει εποχή. Η ηλεκτρονική
Δικαιοσύνη δεν ανήκει στην «εικονική πραγματικότητα».
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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)

·   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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

Τα οικιακά βιοαπόβλητα μεταφέρονται νωπά στις
εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
από τους υπεύθυνους των Δήμων Ασπροπύργου και
Παπάγου- Χολαργού, και στη συνέχεια, αφού διαχω-
ριστούν από τυχόν προσμίξεις, τοποθετούνται στο
σύστημα GAIA το οποίο μετατρέπει τα δύσοσμα και
βαριά απορρίμματα σε άοσμη και ελαφριά σκόνη. 

Η σκόνη αυτή έχει 80% μικρότερη μάζα και όγκο,
ενώ δεν αποσυντίθεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Η παραγωγή αιθανόλης δεύτερης γενιάς, έχει από-
δοση 60% ενώ το τελικό υπόλειμμα της όλης διεργα-
σίας είναι ελάχιστο. 

Σημαντική η εθελοντική συμμετοχή στην 
υλοποίηση του προγράμματος
Η Ομάδα Εργασίας, απευθύνει να ευχαριστίες, σε

όλους τους κατοίκους των Δήμων Ασπροπύργου και
Παπάγου-Χολαργού, καθώς και το προσωπικό των
Δήμων, για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλο-
ποίηση του προγράμματος, μαζί με τη διαβεβαίωση
ότι, οι κόποι τους αξιοποιούνται. Στον ιστoχώρο του
έργου υπάρχουν στοιχεία για όσους επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή.

Ημερίδα ενημέρωσης και διανομή έντυπου υλικού
στον Ασπρόπυργο 

Η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε ενημερωτική 

εκδήλωση στο Δήμο Ασπροπύργου, προκειμένου
να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με την υλοποίη-
ση του έργου στους 2 Δήμους . Στη διάρκεια της ημε-
ρίδας, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων
των συμμετεχόντων φορέων και περιβαλλοντικά ευαι-
σθητοποιημένοι πολίτες, παρουσιάστηκε το σχέδιο
της ομάδας έργου, προκειμένου να γίνεται αποκομιδή
καθαρού οργανικού υλικού από τις οικίες των εν λόγω
Δήμων. Δόθηκε υλικό στους συμμετέχοντες, ενώ τους
παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να
συλλέγουν και να τοποθετούν τα οργανικά απορρίμ-
ματά τους στους ειδικούς κάδους συλλογής βιοαπο-
βλήτων. Ανάλογη ημερίδα προγραμματίστηκε και για
το Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Με την τεχνική της ξήρανσης GAIA μειώνεται η
μάζα και ο όγκος 

των οργανικών απορριμμάτων 
Η συνέχεια του κειμένου από σελ. 7
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας,
δίσκος, τρυπάνι) σε λογική τιμή. 

Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο
6972203340

16.11
.12
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Ελάτε  να διασκεδάσουμε ………
Να γεμίσουμε τις πλατείες  της

πόλης με  χαρούμενα παιδικά
πρόσωπα.

Μάγοι, Άγιοι Βασίληδες, Ξωτικά,
Γλυκίσματα ,  Χαρά  και γέλιο θα
δώσουν αισιοδοξία  σ’όλους μας
τις  Γιορτινές Ημέρες των  Χρι-
στουγέννων  και στις  τρεις
Eνότητες του Δήμου Φυλής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

 Πλατεία ΗΡΩΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ  13 /12/2014  
Ώρα  18.30     

ΕΝΑΡΞΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Με μια  «Γλυκιά…. Σοκολατένια.... Χρι-

στουγεννιάτικη βραδιά» 
Κάλαντα  κι ευχές από την Φιλαρμονι-

κή του Δήμου    «Φωταγώγηση του Χρι-
στουγεννιάτικου  Δέντρου »

Μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα από το
Χοροθέατρο ΑΜΥΝΑ

Άγιος βασίλης, Ξυλοπόδαρος, ξωτικά,
Λιχουδοκαλικάντζαροι  ……. Γλυκίσματα
και λαχταριστό ζεστό ρόφημα  σοκολάτας
και  σοκολατολιχουδιές για όλους.  

ΚΥΡΙΑΚΗ   21/12/2014
Ώρα    10.30 - 13.30
«Εργοστάσιο Σοκολάτας»
Σκηνικά Θεάματα, Κατασκευές και  Παι-

χνίδια για μικρούς και μεγάλους
« Λάτρεις   της Σοκολάτας» !!! 
Ανιματέρ, Candy  face painting,  Πολύ-

χρωμα μαλλιά , Ζαχαρο-καμβάδες,
BOOM BLASTER, Mαλλί της γριάς,
Λιχουδοκαλικάντζαρος,  Άγιος Βασίλης
και  λαχταριστό ζεστό ρόφημα  σοκολά-
τας .

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/12/2014  
Ώρα 10.30-13.30
ΜΑΓΙΚΗ  ΜΑΝΙΤΑΡΟΥΠΟΛΗ…….

γεμάτη εκπλήξεις  και δραστηριότητες  θα
περιμένει  τα παιδιά να διασκεδάσουν 

Άγιος Βασίλης .., Ανιματέρ, ο Μανιταρά-
κης ….., Πολύχρωμα μαλλιά, face paint-
ing, Πολύχρωμα μαλλιά, Mαλλί της γριάς,
BOOM BLASTER,  το  φανταστικό   pan-
tomime show   με τον εξαιρετικό  ALEX
DE PARIS  και ο ZOGLER NOUS  Show
υπογράφουν μια μαγική γιορτή.

ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ –
ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ  ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ
ΣΠΙΤΑΚΙΑ  θα φιλοξενήσει  το ΠΑΙΧΝΙΔΙ
των παιδιών με χειροτεχνίες και ο Άγιος
Βασίλης θα  στήσει το  «Ταχυδρομείο
του» για να περιμένει τα γράμματα των
παιδιών τις ημέρες των εκδηλώσεων και
επιπλέον :   

ΚΥΡΙΑΚΗ   14/12 10.30,  ΣΑΒΒΑΤΟ
20/12 10.30 ,

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12   και  ΤΡΙΤΗ 23/12
5.30μ.μ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΡΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/12/2014 ώρα 10.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες

και  Άγιος Βασίλης  θα υποδεχθεί μικρούς
& μεγάλους.

Ανιματέρ  με Ομαδικά παιχνίδια, διαγω-
νισμούς, μουσικοχορευτικό παιχνίδι και
πολλές εκπλήξεις θα  διασκεδάσουν τα
παιδιά. Μπαλονάδες  ξωτικά , Χριστου-
γεννιάτικο face painting , φουσκωτά  παι-
χνίδια , Μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι  και
γλυκίσματα, θα χαρίσουν σ’ όλους μια
αξέχαστη γιορτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ   28/12/2014        
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΡΟΣ  ώρα 10.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες 

και  Άγιος
Βασίλης  θα
υ π ο δ ε χ θ ε ί
μικρούς & μεγά-
λους.

Ανιματέρ  με
Ομαδικά παιχνί-
δια, διαγωνι-
σμούς, μουσικο-
χορευτικό παι-
χνίδι

και πολλές
εκπλήξεις θα
διασκεδάσουν
τα παιδιά

Μπ αλονάδες
ξωτικά , Χρι-
στουγεννιάτικο
face painting . 

Φ ο υ σ κ ω τ ά
Παιχνίδια για
ξέφρενη διασκέ-
δαση, Ποδοσφαιράκι  και  γλυκίσματα  θα
χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχαστη γιορτή.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΦΥΛΗΣ  
( Δημαρχείου) 

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/12/2014
 10.30 -13.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες

και  Άγιος Βασίλης  θα υποδεχθεί μικρούς
& μεγάλους.

Ανιματέρ  με Ομαδικά παιχνίδια, διαγω-
νισμούς,

μουσικοχορευτικό ΠΑΙΧΝΊΔΙ και πολλές
εκπλήξεις θα  διασκεδάσουν τα παιδιά

Μπαλονάδες  ξωτικά , Χριστουγεννιάτι-
κο face painting ,    Χριστουγεννιάτικες
Κατασκευές -στολίδια, κάρτες, Χριστου-
γεννιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρτοκο-
πτική, κολάζ, σύνθεση,  με πολύ φαντα-
σία αλλά και με πληθώρα υλικών

Μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι  και  γλυκί-
σματα θα χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχα-
στη γιορτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ   28/12/2014        
10.30-13.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες

και  Άγιος Βασίλης θα υποδεχθεί μικρούς
και  μεγάλους.

Ανιματέρ  με Ομαδικά παιχνίδια, διαγω-
νισμούς,μουσικοχορευτικό παιχνίδι και
πολλές εκπλήξεις θα  διασκεδάσουν τα
παιδιά.

Ακόμη, μπαλονάδες  ξωτικά , Χριστου-
γεννιάτικο face painting , Χριστουγεννιά-
τικες Κατασκευές-στολίδια, κάρτες, Χρι-
στουγεννιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρ-
τοκοπτική, κολάζ, σύνθεση,  με πολύ
φαντασία αλλά και με πληθώρα υλικών,
μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι  και  γλυκί-
σματα θα χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχα-
στη γιορτή.

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»
ΤΟ EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΜΕ ΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΒΑΖΑΑR ΤOY ΚΕΝΤΡΟΥ ‘’ΑΡΩΓΗ’’

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar
του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" του Δήμου Αχαρνών, που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. 

Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε το Bazaar και έκανε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του,
στηρίζοντας έμπρακτα τις δράσεις της ΑΡΩΓΗΣ. Μετά τη λήξη του Bazzaar, ακολούθησε
μία μικρή γιορτή με παραδοσιακούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο
Αχαρνών «Ο Κόκκινος Μύλος», διασκεδάζοντας και συμπαρασύροντας στο ρυθμό του
μικρούς και μεγάλους θεατές. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς που επισκέφτηκαν το BAZAAR ήταν η Υφυπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Ανεξάρτη

τος Βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και σύσ-
σωμη η Δημοτική Αρχή. 

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" κ. Γκασούκας ευχαρί-
στησε θερμά όλους όσοι στήριξαν με την παρουσία τους και αγκάλιασαν το bazaar,
κάνοντας ειδική αναφορά στους εθελοντές, τους γονείς, το Φιλανθρωπικό Σωματείο
ΑΡΩΓΗ, το χορευτικό του Κόκκινου Μύλου, τους επιχειρηματίες που προσέφεραν δωρε-
άν τα προϊόντα τους, τους ηθοποιούς, Παναγιώτα Βλαντή, Ράνια Παπαδάκου και Ηλία
Μελέτη καθώς και τον Δημοσιογράφο Γιάννη Σωτηρόπουλο για την συμμετοχή τους στο
διαφημιστικό σποτ της ΑΡΩΓΗΣ. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός δήλωσε: "Το bazaar της ΑΡΩΓΗΣ έχει καθιερωθεί
στη συνείδησή μας ως ένας θεσμός αγάπης και προσφοράς στα παιδιά που έχουν ανά-
γκη της στήριξής μας. Η Δημοτική Αρχή στέκεται με  αλληλεγγύη στο πλευρό των οικογε-
νειών και των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ. Θα είμαστε αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία για την
ενίσχυση του έργου της".


