ΘΡΙΑΣΙΟ

Τιμή : 0,01€

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σελ: 3

Όλοι μαζί
ζωντανεύουμε
την πόλη μας!

ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
για τη δημιουργία του
Κοινωνικού
Παντοπωλείου στον
δήμο Φυλής
Σελ: 3

«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι ΑΞΙΑ
που πρέπει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένη
πολιτική και κοινωνική ΔΡΑΣΗ»
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής στο φιλανθρωπικό bazaar
φορέων Πρόνοιας στο Μαρούσι

Σελ: 9

Με αγωνιστική
διάθεση η εορταστική
συνάντηση
του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου
Σελ: 7

Σελ: 8

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2623 Tρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

Επαφές του δημάρχου
Φυλής Χρ. Παππούς
με το Γενικό Διευθυντή
του ΑΣΔΑ,
Μόσχο Διαμαντόπουλο,
και υπηρεσιακούς
παράγοντες
για το ΣΟΑΠ Φυλής

Σελ: 2-8

ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ...

Σελ: 2-12

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ 170 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ ΕΤΕπ

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την ΓΑΙΑΟΣΕ ,ώστε να τηρηθεί το
χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς φορείς.
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Οι Νέοι του Αχαρναικού
3-2 τον Απόλλωνα Σμύρνης

ΝΕΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σελ: 5

Χριστουγεννιάτικο
ξεφάντωμα
στην πλατεία Ηρώων
στα Άνω Λιόσια

Συνεδρίαση του Δ.Σ.
Αχαρνών

Σελ: 5

Σελ: 6

Στη στήριξη δεκάδων
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
συμβάλει και φέτος
τα Χριστούγεννα ο όμιλος ΕΛΠΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΙΝ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Σελ: 16

ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

"ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ'' Ο
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΟΕ - ΟΤΑ:

Σελ: 10-11

Η εξόφληση εκλογικού επιδόματος
Μαΐου προϋπόθεση για συμμετοχή
σε ενδεχόμενη εκλογική διαδικασία
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ελευσίνα

Αχαρνές

Σαμπάνης Σπυρίδων
Α. Περικλέους 40 &
Κοντούλη,
Τηλέφωνο:
2105547581

Ράπτη Σταματίνα Α.
Λεωφόρος
Πάρνηθος 140,
Τηλέφωνο
2102446217

Φυλή - Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος
Χρήστος Λεωφόρος
Φυλής 197,
2102474337

Μάνδρα
Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη
Εργατικές Κατοικίες,
Τηλέφωνο:
2105541721

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,
2105577744

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος,
2102463057

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
8,12,16,20, 24, 28
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου

ΟΛΟ ΓΙΟ
ΕΟΡΤ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ

Νήφων, Ευνικιανού, Ευπόρου,
Ζωτικού, Θεοδούλου, Ποντίου

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ...ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
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ΘΡΙΑΣΙΟΥ 170 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ ΕΤΕπ

Μ

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την ΓΑΙΑΟΣΕ
ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα
που έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς φορείς.

ε γοργούς ρυθμούς επιχειρεί
η ΓΑΙΑΟΣΕ να
«τρέξει» τον διαγωνισμό
για την κατασκευή και
εκμετάλλευση του εμπορευματικού κέντρου στο
Θριάσιο Πεδίο, καθώς
διακυβεύονται χρηματοδοτήσεις της τάξης των
170 εκατομμυρίων ευρώ
από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και τα κοινοτικά
ταμεία.

Η τράπεζα έχει δεσμεύσει πόρους για τη χρηματοδότηση των κέντρων διαλογής του ΟΣΕ στο Θριάσιο, υπό
την προϋπόθεση να αναπτυχθεί το τμήμα των αποθηκών από ιδιώτες επενδυτές, σημειώνει στην «Κ» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Αθανάσιος Σχίζας. «Η ΓΑΙΑΟΣΕ θα προχωρήσει τον διαγωνισμό και αναμένει να αναδειχθεί και ανάδοχος εντός του
πρώτου τριμήνου, όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΤΕπ,
προκειμένου να κατασκευαστεί ένα εμπορευματικό
κέντρο αντίστοιχο των μεγάλων ευρωπαϊκών και υψηλής στρατηγικής σημασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Επειδή η ανάπτυξη του όλου σχεδίου συναρτάται
αυτονόητα με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού
έργου στο Θριάσιο, προκρίνεται πλέον η ταυτόχρονη
παραχώρηση τόσο του σταθμού διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων, εμβαδού περίπου 1.450 στρεμμάτων
ιδιοκτησίας ΟΣΕ, όσο και του χώρου ιδιοκτησίας
ΓΑΙΑΟΣΕ, έκτασης 588 στρεμμάτων, με δυνατότητα
δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων.
Εναλλακτικά και εφόσον οι σύμβουλοι της διαδικασίας

το κρίνουν, μπορεί να δοθεί σε δύο τμήματα, σιδηροδρομικό και αποθηκευτικό.
Η ενιαία παραχώρηση

Ωστόσο φαίνεται πως κερδίζει ήδη έδαφος η εκτίμηση
πως η ενιαία παραχώρηση μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τις δύο εκτάσεις. Μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο
η αρχιτεκτονική της παραχώρησης, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον εμπορευματικό
σταθμό όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Κλειδί για την επιτυχή ανάπτυξη του εμπορευματικού
κέντρου είναι η ανάπτυξη των τεσσάρων γραμμών που
καταλήγουν στην έκταση του ΟΣΕ και στις οποίες πρέπει να γίνουν και επενδύσεις εξοπλισμού.
Μεταξύ αυτών, και η απόκτηση και εγκατάσταση τεσσάρων γερανογεφυρών αξίας περίπου της τάξης των
17 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν τα διερχόμενα φορτία εμπορευματοκιβωτίων.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Επαφές του δημάρχου Φυλής Χρ. Παππούς με το Γενικό
Διευθυντή του ΑΣΔΑ,Μόσχο Διαμαντόπουλο,
και υπηρεσιακούς παράγοντες για το ΣΟΑΠ Φυλής

Σ

ε σύσκεψη με τον
Υπουργό Περιβάλλοντος για την ανάπλαση της Δυτικής Αττικής,
ο Χρήστος Παππούς
Σε σύσκεψη, υπό τον
Υπουργό Περιβάλλοντος
Γιάννη Μανιάτη, για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)
Δυτικής Αθήνας συμμετείχε
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Το σχέδιο
εκπονεί ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ), στο οποίο ο Δήμος Φυλής εκπροσωπείται, από
τους Αντιδημάρχους Θανάση Σχίζα και Γιάννη Μαυροειδάκο, οι οποίοι και συμμετείχαν στη συνάντηση.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη βελτίωση του προσχεδίου της Κοινής

Υπουργικής Απόφασης, με σκοπό να υπογραφεί, το
συντομότερο, από τους αρμόδιους Υπουργούς η σύνταξη ενός κοινού –συμφωνημένου κειμένου ώστε να μπορεί ο ΑΣΔΑ να διεκδικήσει, για πρώτη φορά, χρηματοδότηση για την Αστική Παρέμβαση και από άλλες επιπρόσθετες πηγές, εκτός του ΕΣΠΑ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Στη Διαδρομή Προσφοράς Ελευσίνα- Μαγούλα
για το Κέντρο Αγάπης ‘’Φιλική Φωλιά’’

Μ

ια
πρωτότυπη
πορεία, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11.00 το
πρωί με αφετηρία την πλατεία
Μαγούλας, και τερματισμό την
πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.
Η Διαδρομή Προσφοράς είχε
στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για τα παιδιά του «Κέντρου
Αγάπης Ελευσίνας – Φιλική
Φωλιά» και στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου.
Συνδιοργανωτές της πεζοπορίας ήταν η Κοινωφελής Επιχεί-

Φωτό από Γ. Καλυμνάκη

ρηση
Δήμου
Ελευσίνας
(ΚΕΔΕ), το ΠΑΚΠΠΑ Δήμου
Ελευσίνας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσίνας(ΣΔΥΕ), ο
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου
Ελευσίνας.
Πούλμαν αναχώρησαν από
το δημοτικό πάρκινγκ Ελευσίνας για Μαγούλα στις 10:00 το
πρωί και ο Σύλλογος Εθελοντών φυσικά ήταν εκεί να
προσφέρει όπως πάντα χείρα
βοηθείας.
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Όλοι μαζί ζωντανεύουμε
την πόλη μας!

Όλοι μαζί ζωντανεύουμε την πόλη μας!Αυτές τις γιορτές, στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τους
δικούς μας ανθρώπους. Κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες αγορές μας στα τοπικά καταστήματα της πόλης
μας. Αγοράζουμε τα δώρα μας από τις τοπικές επιχειρήσεις της γειτονιάς μας που δίνουν δουλειά σε
συμπολίτες μας. Βγαίνουμε στα τοπικά καφέ και εστιατόρια της περιοχής μας.
Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην καμπάνια
στήριξης της τοπικής αγοράς έχει ξεκινήσει ο Δήμος
Αχαρνών με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.
Μάλιστα κυκλοφόρησε αφίσα μέσα από την οποία
προτρέπει τους δημότες των Αχαρνών με έξυπνο σλόγκαν να στηρίξουν την τοπική αγορά !

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

για τη δημιουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου στον δήμο Φυλής

Π

ραγματικότητα είναι
από το πρωί του
Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής που
για τις μέρες των εορτών
φιλοξενείται με δικό του περίπτερο ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης,
στην
Πλατεία
Ηρώων , αναμένοντας τους
δημότες για την πρώτη τους
γνωριμία με αυτή τη νέα Κοινωνική δομή του Δήμου.
Το σύνθημα του Κοινωνικού
Παντοπωλείου που θέλει να συσπειρώσει γύρω του
μικρούς και μεγάλους για να δημιουργηθεί στην πόλη
μας ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών και μια ζεστή αγκαλιά
αγάπης είναι: «Στηρίζουμε και βοηθάμε - ΚΑΝΕΙΣ
ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ».
Για το λόγο αυτό άλλωστε, τα μέλη του ΔΣ του Κοινωνικού Παντοπωλείου κι εθελοντές το πρωί του Σαββάτου και τη Κυριακής 21 Δεκεμβρίου μοίρασαν έντυπο
ενημερωτικό υλικό σε Δημότες, επαγγελματίες, καταστήματα της πόλης και σημεία μαζικής συνεύρεσης ώστε
να ενημερωθεί ο κόσμος για τη σημαντική αυτή κοινωνική δράση.

Πλήθος κόσμου εξάλλου, επισκέφθηκε το περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου κατά τη
διάρκεια της χριστουγεννιάτικης
εκδήλωσης του Δήμου Φυλής με
δραστηριότητες για παιδιά, που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
το πρωί 21 Δεκεμβρίου, στην
Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια.
Ο κόσμος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όσοι προσέγγισαν το
περίπτερο
του
Κοινωνικού
Παντοπωλείου έλαβαν ενημερωτικό υλικό και ενημερώθηκαν για
το σκοπό ίδρυσής του και τη δράση που αναπτύσσει.
Πρώτος που ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση
του Δήμου Φυλής ήταν ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος Ζωφριάς, η Πρόεδρος και ο Γραμματέας του
οποίου, Ευαγγελία Κωβαίου και Παναγιώτης Πουλόπουλος αντίστοιχα, παρέδωσαν μία κούτα με τρόφιμα
στα μέλη του Δ.Σ. του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Η συγκέντρωση τροφίμων θα συνεχιστεί μέχρι τις 6
Ιανουαρίου. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα
μπορούν να προσέλθουν στο περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων
από 10:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 19:00.
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Ευχαριστήρια Επιστολή
Το Σάββατο, 13-12-14, πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στο Δήμο μας μια φιλανθρωπική
εκδήλωση με σκοπό την ενίσχυση του συλλόγου
«ΦΛΟΓΑ», που φροντίζει παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις. Η οργάνωση και υλοποίηση της
εκδήλωσης έγινε με τη συμμετοχή πολλών συλλογικοτήτων. Η ανταπόκριση και η αγάπη του
κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που οδήγησε στη
σκέψη να επαναληφθεί παρόμοια δράση με συμμετοχή περισσότερων συλλόγων.
‘’ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ’’ ήταν το
σύνθημα που ψιθυριζόταν κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης όπου μικροί και μεγάλοι ψυχαγωγήθηκαν και διασκέδασαν με την καρδιά τους.
Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν επίσης και οι προσφορές αρκετών ατόμων και καταστημάτων που χρωμάτισαν με το δικό τους
τρόπο αυτήν τη συλλογική προσπάθεια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους:
Κώστα Σπυρόπουλο για το υπέροχο θεατρικό
του, το χορευτικό του συλλόγου «Αρκάδων», το
βιβλιοπωλείο «το Μαθητικό», το κατάστημα
«Χρυσάνθη», τον «Α.Π.Ο Ακράτητος», το φωτόραμα «Μαρίνα», το στέκι «Τυφλόμυγα», το καφεμαγειρείο «Το Μαγαζί», τη Ρεγγίνα Μουδατσάκη
για τον κλόουν, το φούρνο Καφέτζη, το ανθοπωλείο «Κήπος»,το μίνι μάρκετ Π.Τομαράς και το
ζογκλέρ Βαγγέλη Κυριάκο.
Οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης (σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων 5ου και 6ου δημοτικού,
σύλλογος Αγαπώ, πολιτιστικοί σύλλογοι Γεννηματά, Λίμνης, Τσουκλιδίου και Ριζοσπαστική
Κίνηση Φυλής) ευχαριστούμε όλους όσοι μας
στήριξαν και ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειες σας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

ΛΙΜΕΝΟΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΕ ΑΕ
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
Α.Ε. την 27-01-2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11.00 π.μ. διενεργεί στα
γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην
Ελευσίνα, Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ.
19200, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απομάκρυνση και
διάθεση των επικίνδυνων και επιβλαβών (ημι) και βυθισμένων
πλοίων Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ε/Γ -0/Γ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Ε/Γ CITY OF HYDRA,
Δ/Ξ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε/Γ CITY OF
MYKONOS, Ε/Γ –Ο/Γ MEDITERRANEAN SKY, Π/Δ. ΚΡΗΤΗ, Θ/Γ
THELE, ZOE OF LONDON, Φ/Γ
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, Ε/Γ –Τ/Ρ
ΚΑΜΕΛΙΑ Γ΄, Δ/Ξ ΑΛΦΑ, Ε/Γ –Τ/Ρ
ΣΗ
ΦΛΑΟΥΕΡ,
Ε/Γ
–Δ/Ρ

ΒΙΟΛΕΤΑ, DORIAN SKY, E/Γ –Τ/Ρ
–Θ/Γ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ, Φ/Γ
SOLMEGHNIY, Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ
και Ε/Γ –Τ/Ρ ΔΙΟΝ, που βρίσκονται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με αριθμό διακήρυξης 1/2014.
Η διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής καθώς και η απόφαση
προκήρυξης του διαγωνισμού
είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lifeole.gr, ενώ η διακήρυξη διανέμεται
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8.00-14.00 από τη Γραμματεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.- Κανελλοπούλου 6 Ελευσίνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή
διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210 55 43755 κα
Αναστασία Τόσκα και στο e-mail :
grammatia@olesa.gr.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας χαιρετίζει την απελευθέρωση των τριών Κουβανών
πατριωτών που παρέμεναν ακόμα
κρατούμενοι στις φυλακές των
ΗΠΑ, με διάφορες στημένες κατηγορίες. Οι άλλοι δύο έχουν εκτίσει
πια την ποινή τους, έχουν επιστρέψει και ζουν και εργάζονται στην
Κούβα.
Δεκαέξι χρόνια έμειναν φυλακισμένοι σε απάνθρωπες συνθήκες,
για μεγάλα διαστήματα σε απομόνωση, με δυσκολίες να συναντηθούν με τους δικηγόρους τους,
χωρίς να δίνεται βίζα στις οικογένειές τους να τους επισκεφτούν.
Κι όλα αυτά επειδή είχαν διεισδύσει σε αντικουβανικές, αντεπαναστατικές οργανώσεις που δρουν
στις ΗΠΑ και χρηματοδοτούνται
αδρά από υπηρεσίες και ΗΠΑ και
οργανώνουν τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος του κουβανικού

Δήμος Ιλίου:
Δωρεάν ιατρικές
εξετάσεις για όλους

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για
όλους προγραμματίζει καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου ο Δήμος
Ιλίου, στο πλαίσιο των δράσεων
προληπτικής ιατρικής με προτεραιότητα την προστασία της υγείας
των πολιτών του Ιλίου. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΘΡΑΚΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στα γραφεία του συλλόγου μας
στην Λεωφ. Φυλής 358 στα Άνω
Λιόσια την Κυριακή 09/11/2014 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη
του νέου διοικητικού μας συμβούλιου .
Οι εκλογές έγιναν με μεγάλη επιτυχία και πολύ ικανοποιητική προσέλευση των Συμπατριωτών και
μελών του συλλόγου μας .
Αυτό μας δίνει το θάρρος και την
δύναμη να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη όρεξη και διάθεση .
Στο νέο Δ.Σ. έχουν εκλεγεί τέσσε

λαού. Αυτές ακριβώς τις ενέργειες
προσπάθησαν οι πέντε Κουβανοί
να αποτρέψουν.
Χαιρόμαστε μαζί με τον κουβανικό λαό για την επιστροφή των παιδιών του. Η απελευθέρωσή τους
είναι η υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος εκατομμυρίων εργαζομένων
και οργανώσεων από όλον τον
κόσμο που για χρόνια αγωνίζονται
για το δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει και να ρυθμίζει ο ίδιος την
τύχη, τη ζωή και το μέλλον του.
Ακόμα επιβραβεύει τις προσπάθειες των φίλων της Κουβανικής
Επανάστασης που πήραν μέρος
στη μακρόχρονη, παγκόσμια κινητοποίηση για τον τερματισμό της
άδικης φυλάκισής τους.
Το Ελληνικό αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα με αίσθημα
ευθύνης και αισιοδοξίας συνέβαλε
στον κοινό αυτό αγώνα όλα αυτά
τα χρόνια.
Υπογραμμίζοντας τα θερμά
συναισθήματα αλληλεγγύης του
λαού μας με τον Κουβανικό λαό, θα
θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι η

Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας από
κοινού με την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΕΔΥΕ)
θα συνεχίσει με συνέπεια τον
αγώνα για την άρση του εγκληματικού οικονομικού αποκλεισμού της
Κούβας από τις ΗΠΑ, για την ακύρωση της αντιδραστικής «Κοινής
Θέσης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το κλείσιμο της Βάσης με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το κυρίαρχο
έδαφος του Guantanamo, όπου
μάλιστα διατηρούν στρατόπεδο
συγκέντρωσης και βασανιστηρίων.
Συνεχίζουμε τον κοινό αγώνα
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τις
δομές και τους μηχανισμούς του,
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και τις αιτίες που τους γεννούν, για
να απαλλαγούν οι λαοί από την
ιμπεριαλιστική κυριαρχία και να
γίνουν πραγματικοί αφέντες του
πλούτου που παράγουν στον
τόπο τους.

συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου
και
Πρόληψης
Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) και για το πρώτο τρίμηνο του 2015 προγραμματίζονται:
Ιανουάριος 2015: Πρόγραμμα
δωρεάν Καρδιαγγειακού ελέγχου

από 08:00 έως 14:30.

Μάρτιος 2015: Πρόγραμμα δωρεάν Διαβητολογικού ελέγχου

Φεβρουάριος 2015: Πρόγραμμα
δωρεάν Οφθαλμολογικού ελέγχου

Τα παραπάνω προγράμματα θα
πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο
Ιλίου, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων και για τη συμμετοχή σε
αυτά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015,
από 08:15 έως 14:30.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015,

ρα νέα παιδία του χορευτικού με
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενεργητικότητά που σαν στόχο έχουν
να ανεβάσουν τον Σύλλογο μας
ακόμα ποιο ψιλά .
Το κάλεσμα του Δ.Σ. είναι όπως η
μαζικότητα την ημερά τον εκλογών
να είναι δίπλα στον σύλλογο όχι
μόνο αυτοί που ψήφισαν αλλά και
όσοι για διάφορους λόγους δεν
μπορέσαν να παρευρεθούν στην
ψηφοφορία .
Έτσι λοιπόν τους θέλουμε όλους
δίπλα μας, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα προς όφελος του συλλόγου μας
καθώς σήμερα από κάθε άλλη
φορά είναι ανάγκη να είμαστε όλοι
στο πλάι του συλλόγου μας .
Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ.
είναι :

Ζήτω η διεθνιστική φιλία των
λαών!
Ζήτω η Κούβα!

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, από
08:00 έως 11:00.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς : Π ΟΥ ΡΛ Ι Τ Η Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπ ρόεδρος:ΚΕΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραμματέας:ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τα μ ί α ς : Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο ΥΛ Ι Δ Η Σ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Αναπληρωτής Γραμματέας:
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων:
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
Υπεύθυνος Χορευτικού:
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ

Με τα τιμής το Δ.Σ.
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 358 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τ.Κ. 13341
Τηλέφωνο & Φαξ :
210 2471 468
www.thrakesmakedones.gr , email : info@thrakesmakedones.gr
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ΝΕΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΙΝ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Συνεδρίαση του Δ.Σ. Αχαρνών
Η τελευταία πριν τις γιορτές τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.
Αχαρνών θα θα γίνει σήμερα και ώρα 18:00 για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1 4η Αναμόρφωση Προϋπ ολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2014.
2 Διαμόρφωση και έγκριση προϋπ ολογισμού του ΝΠΔΔ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ οικονομικού έτους 2015.
3 Συμπλήρωση της υπ αριθ. 287/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
4 Αποδοχή παραίτησης του κου Γιαννακόπ ουλου Δημήτριου
από τη θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα
Δήμου Αχαρνών και ορισμός νέου Προέδρου.

Ε

ίναι γνωστό ότι ο
Δήμος Ελευσίνας έχει
διανείμει δωρεάν σε
κατοίκους της Ελευσίνας και
της Μαγούλας περίπου 600
κάδους οι-κιακής κομποστοποίησης. Από τα μέχρι τώρα
στοιχεία προκύπτει ότι οδηγούνται προς οικιακή κομποστοποίηση περίπου 150 τόνοι
βιοαποβλήτων ετησίως.
Προκειμένου να αυξηθούν
οι ποσότητες των οικιακών απορριμμάτων που κομποστοποιούνται, ο δήμος
έχει προμηθευτεί και θα διανείμει δωρεάν άλλους 100 κάδους κήπου χωρητικότητας 330Lt. Ο κάθε κάδος συνοδεύεται από μικρό κάδο 5Lt (για μεταφορά των υλικών στον μεγάλο κάδο), φιάλη 1Lt με μικροοργανισμούς και ένζυμα
για επιτάχυνση της κομποστοποίησης καθώς και 16/σέλιδο φυλλάδιο οδηγιών
χρήσης.
Μετά τη διανομή των κάδων, οι νέοι και παλιοί κάτοχοι κάδων θα παρακολουθήσουν σεμινάριο με θέμα την οικιακή κομποστοποίηση, που θα διοργανωθεί στην Ελευσίνα.
Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάδο κομποστοποίησης μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος , Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας στα τηλέφωνα 2105537248 ή 2105537223 για να εγγραφεί στη σχετική
λίστα. Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι να εξαντληθούν οι προς διάθεση κάδοι.
Για τη διανομή των κάδων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: Παραλαβή – παράδοση από την προηγούμενη διοίκηση
Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου,
πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή των στοιχείων της Εταιρείας από την απερχόμενη Διοίκηση στη νέα. Παρόντες ήταν η πρώην Πρόεδρος κ. Χριστοπούλου Σοφία, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κούτελας Αθανάσιος, ο νέος Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, ο νέος Αντιπρόεδρος κ.
Σταύρου Γεώργιος και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζάχαρης Χαράλαμπος.
Παρών επίσης ήταν ο Δικηγόρος κ. Νικολέρης Χάρης κατόπιν επιθυμίας της νέας Διοίκησης.
Η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10
Δεκεμβρίου 2014 στα Γραφεία Διοίκησης, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου.
Η κ. Χριστοπούλου και ο κ. Κούτελας ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο της νέας Διοίκησης, και
δήλωσαν πως θα βοηθήσουν όπως τους ζητηθεί.
Ο Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζάχαρης ευχαρίστησαν την απερχόμενη Διοίκηση και δεσμεύθηκαν πως θα κάνουν ό,τι απαιτείται για να γίνει η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
βιώσιμη, απαλλαγμένη από βάρη και διαδικασίες που την κρατούσαν στάσιμη, πάντα σε συνεργασία
με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για το Δήμο, μέσα από νέες
πρακτικές Διοίκησης και εξωστρέφειας.
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Χριστουγεννιάτικο ξεφάντωμα
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στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια

Κ

έφι, χορός , ζωντάνια πλημμύρησαν το πρωί
της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου την Πλατεία
Ηρώων στα Άνω Λιόσια, όπου τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να ξεφαντώσουν, διασκεδάζοντας με πλήθος δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος
Φυλής, με τίτλο "Χριστούγεννα στην πόλη μας".
Ο Άγιος Βασίλης, μικρά ξωτικά, μάγοι και λιχουδοκαλικάντζαροι υποδέχθηκαν τα παιδιά και τους γονείς
τους στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Πλατείας Ηρώων
και έπαιξαν μαζί τους παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά διασκέδασαν ζωγραφίζοντας χριστουγεννιάτικες εικόνες σε ζαχαρο-καμβάδες, παίζοντας
παιχνίδια, δημιουργώντας παιδικές κατασκευές και
συμμετέχοντας σε μουσικούς και άλλους διαγωνισμούς
και σκηνικά θεάματα.
Επίσης, ο ταχυδακτυλουργός μάγεψε μικρούς και
μεγάλους μ' ένα μαγικό θέμα όπου είχαν τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν τα παιδιά και οι γονείς τους.
Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν τα παιδιά τα
οποία εντυπωσίασαν με τις ικανότητές τους στο τραγούδι, στη ζωγραφική και τις κατασκευές και στο τέλος
επιβραβεύτηκαν με θερμά χειροκροτήματα και δώρα.
Κι όλα αυτά, πίνοντας ένα λαχταριστό ζεστό ρόφημα
σοκολάτας και τρώγοντας μαλλί της γριάς.
Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και
συγκεκριμένα οι επόμενες μεγάλες εκδηλώσεις έχουν
προγραμματιστεί:
Στα Άνω Λιόσια
· στις 24 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ηρώων ώρα
10:30 (Μαγική Μανιταρούπολη)
· στις 22, 23 ώρα 17:30 οι μικροί δημότες μπορούν
να επισκεφτούν τον Άγιο Βασίλη στο Χριστουγεννιάτικο

Χωριό (Πλατεία Ηρώων) και να του δώσουν τα γράμματά τους
Στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου
· στις 24 Δεκεμβρίου στο Πάρκο Κώστας Λιάρος ώρα
10:30 (Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες με χορό,
τραγούδι και παιδικά τραγούδια)

Γελαστά πρόσωπα και παραμυθένια εργαστήρια
στη γιορτή του Παιδικού Σταθμού
του Αγίου Νικολάου

Μηνύματα αισιοδοξίας κι αγάπης για τον συνάνθρωπο, μετέφεραν τα μικρά του Παιδικού
Σταθμού του Αγίου Νικολάου, μέσα από μια θεατρική παράσταση γεμάτη φαντασία, που
έδωσαν στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης γιορτής τους το απόγευμα της Τετάρτης 17
Δεκεμβρίου.
Τα παιδιά έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό, μέσα από υπέροχα θεατρικά
δρώμενα τα οποία παρουσίασαν υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους , που τα
ενθάρρυναν το κάθε τους βήμα.
Το ίδιο πρωί εξάλλου τα παιδιά συμμετείχαν στο εργαστήρι του Παιδικού Σταθμού όπου
κατασκεύασαν με κέφι και μεράκι, υπέροχα χριστουγεννιάτικα δώρα
Κοντά στα παιδιά , τους γονείς και τους παιδαγωγούς τους για να τους δώσουν τις ευχές
τους για καλές γιορτές, βρέθηκαν ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Παναγιώτης Καμαρινόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης

Στη Δημοτική Ενότητα Φυλής
· στις 24 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία ώρα
10:30 (Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες με χορό,
τραγούδι και παιδικά τραγούδια).
Και... έπεται συνέχεια και μετά τα Χριστούγεννα

Με αγωνιστική διάθεση η εορταστική
συνάντηση του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου
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Ζ

εστό Χριστουγεννιάτικο χρώμα
κυριάρχησε στα ΚΑΠΗ Ζεφυρίου,
όπου πραγματοποιήθηκε η γιορτή των ηλικιωμένων ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Η χορωδία του ΚΑΠΗ ερμήνευσε καταχειροκροτούμενη τα καθιερωμένα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, αλλά και κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
Η εκδήλωση έκλεισε με τα κάλαντα που

έγραψε και έψαλε η χορωδία του ΚΑΠΗ
προς τη Διοίκηση του Δήμου και περιείχαν τα αιτήματα των ηλικιωμένων.
«Οι συμβολισμοί των Χριστουγέννων
μας υποχρεώνουν να γίνουμε όλοι πιο
σεμνοί, και να αγαπήσουμε περισσότερο
το διπλανό μας για να τιμήσουμε τη γέννηση του Χριστού» σημείωσε στο χαιρετισμό της η πρόεδρος των ηλικιωμένων
κ. Καίτη Λάππα.
Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΘΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΡΟΥΧΑ
ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' και οι εθελοντές πολίτες, διοργανώνουν μια μικρή εκδήλωση στο χώρο των γραφείων τους,
ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
μετά τις 12:00 το μεσημέρι, όπου θα μαγειρέψουμε και θα προσφέρουμε φαγητό και ρουχισμό στους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη.
Καλεσμένοι είναι και όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην μικρή
αυτή γιορτή. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 6971724357 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Το "ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ"
στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών

Τ

ο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σε μία προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης
και αποδοτικότερης λειτουργίας των συλλόγων και φορέων του εθελοντικού

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ευχήθηκε η
Αναπ ληρώτρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα η οποία υπογράμμισε
ότι το αυτοκίνητο της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι στη διάθεση των ηλικιωμένων
για τις μετακινήσεις τους στα νοσοκομεία
και το τηλέφωνο της συνέχεια ανοιχτό
για όποιο αίτημα έχουν από την Κοινωνική Υπηρεσία .
Στον τομέα της Υγείας εστίασε το χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος ο οποίος τόνισε τα
εξής «Έχουμε καταλάβει όλοι πολύ καλά
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ότι μας φέρατε εδώ μόνο για να σας
υπηρετούμε και αυτό κάνουμε. Γνωρίζουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα .
Τρεις μήνες συνέχεια σπάμε πόρτες,
φωνάζουμε , απειλούμε και έχει ξεκινήσει
κάτι καλό.
Εγώ θα ευχηθώ μόνο ένα πράγμα,
υγεία σε όλους.
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό
και για αυτό ο στόχος που έβαλα πριν
από τρεις μήνες βλέπετε ότι αποδίδει
καρπούς και πλέον έχουμε γιατρούς στο
Ζεφύρι» είπε ο Γιάννης Μαυροειδάκος
και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά .

κινήματος αιμοδοσίας συνεργάσθηκε με το Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν η οργάνωση
και δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Εθνικού
Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών. Από 23/6/2014 με
το υπ.αρ.ΓΠ/6/2024 έγγραφο του το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας κάλεσε για ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με το «Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό
Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών».
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης και προκειμένου η
Τράπεζα Αίματος "ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, η Διεύθυνση Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. "Σισμανόγλειο - Αμ. Φλέμιγκ" πραγματοποίησε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες. Εντός των επομένων ημερών, το Δ.Σ. της Τράπεζας Αίματος και
συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος, οι οποίοι ορίσθηκαν ως διαχειριστές για
το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του έργου, θα έχουν την αρμοδιότητα να τηρούν
στο σύστημα επικαιροποιημένες τις πληροφορίες του ΔΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ (τηλέφωνα
επικοινωνίας, email, συνεργαζόμενες υπηρεσίες αιμοδοσίας, κλπ) και να χειρίζεται τα
εργαλεία του συστήματος που θα δημιουργηθούν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών που υπάρχουν ανά την επικράτεια και αναπτύσσουν ουσιαστική δράση στην αιμοδοσία αγγίζει
τις 3.000 – αριθμός που θεωρείται μεγάλος, πλην όμως ουδέποτε αξιοποιήθηκε κατά
τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχουν και τα ανάλογα οφέλη για το σύστημα υγείας και τις
ανάγκες κάλυψης σε αίμα.
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«Έχω στείλει στους συναρμόδιους υπουργούς ένα σχέδιο συνολικής παρέμβασης
για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας και θέλω να παρακαλέσω να λειτουργήσουν οι
υπηρεσίες σας συντονισμένα, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν συντομότερα μια
συνολική παρέμβαση που θα μας δώσει τη δυνατότητα και χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων» υπογράμμισε στην εισήγησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας
Παχατουρίδης μετέφερε στον κ. Μανιάτη την αγωνία των Δημάρχων της Δυτικής Αθήνας αλλά και την προσπάθεια που καταβάλουν για την αναβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών και διαβεβαίωσε πως φορέας υλοποίησης του ΣΟΑΠ μπορεί να είναι,
κατά 100%, ΑΣΔΑ.
«Έχουμε τη δυνατότητα, τις υποδομές, την επάρκεια και το ανθρώπινο δυναμικό να
είμαστε ο φορέας υλοποίησης. Μην βλέπετε το ΑΣΔΑ ως οκτώ Δήμους, να μας βλέπετε ως ένα Δήμο» είπε ο κ. Παχατουρίδης αποσπώντας τη σύμφωνη γνώμη του κ.
Μανιάτη.
Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Γραφείο του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού με το Γενικό Διευθυντή του ΑΣΔΑ κ. Μόσχο Διαμαντόπουλο, Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες για το ΣΟΑΠ Φυλής, καθώς ο Δήμος Φυλής
εστιάζει τις δράσεις του ΣΟΑΠ στο Πάρκο Πόλης και επιδιώκει να τις συνδυάσει με
την προσπάθεια απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών στη συγκεκριμένη περιοχή.
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Στη στήριξη δεκάδων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, συμβάλει και φέτος
τα Χριστούγεννα ο όμιλος ΕΛΠΕ

Η

Διοίκηση και οι εργαζόμενοι
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και των θυγατρικών
ΕΚΟ
και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ, στηρίζοντας τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, που στις μέρες
μας περισσότερο από ποτέ αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
κρίσης, συμφώνησαν και τα φετινά
Χριστούγεννα του 2014, να μην
πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για
τους εργαζόμενους και τις οικογένειές
τους αλλά να ενισχυθεί το σημαντικό
έργο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό για μια ακόμη
χρονιά δεν θα προσφερθούν εταιρικά δώρα σε πελάτες/συνεργάτες.
Με γνώμονα τη σπουδαιότητα της
κοινωνικής τους συνεισφοράς, επιλέξαμε τις παρακάτω ΜΚΟ για να υποστηρίξουμε αυτές τις γιορτινές μέρες:

Αττική

Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα»

Γραμμή Ζωής-Silver Alert
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων &
Φίλων ανάπηρων παιδιών & νέων
«Ευρυνόμη» Δ. Αττικής
Πρότυπο Εθνικό ΝηπιοτροφείοΠΕΝ
Άσυλο Ανιάτων
UNICEF
Καλός Ποιμένας – Εταιρία Αποκατάστασης Ανήλικων Πειραιά
Σύλλογος με αναπηρία Δυτικής Αττικής
Ίδρυμα Άγιος Νικόλαος
Θεόφιλος-Φιλανθρωπικός Οργανισμός για την πολύτεκνη και τρίτεκνη
οικογένεια

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
ατόμων με αναπηρία «Το Εργαστήρι»
Πρόγραμμα ένταξης και κοινωνικοποίησης ΠΕΚαμεα
Παιδικά Χωριά SOS

Θεσσαλονίκη

Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με σύνδρομο Down

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι,

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014
ΑΔΑ: Ω6ΨΡΩΗ3-ΑΣ7

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
------------Χαϊδάρι 16/12/2014
Aρ.Πρωτ.: 40428
Διεύθυνση :Ανθρώπ ινου Δυναμικού& Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα :Ανθρώπ ινου Δυναμικού
Γραφείο :Μισθοδοσίας
Ταχ Δ/ΝΣΗ : Στρ.Καραϊσκάκη
138
124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ
Πληροφορίες :Χρήστος Μποτονάκης 213-2047308
Γρ.Μισθοδοσίας
Email: botonakis@haidari.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων
του
Δήμου
Χαϊδαρίου για το έτος 2015.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36,
των παρ.2 και 3 του άρθρου 48,
του άρθρου 171 & 176 του
Ν.3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20
του Ν.4024/2011, όπ ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 45
του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α
́/11-4-2012) και του άρθρου 15
του
Ν.4147/2013
(ΦΕΚ
98Α/2013).
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του
άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 31 του Ν.4258/2014
(ΦΕΚ 94Α/14-4-2014).
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 176 του Ν.4261/2014
(ΦΕΚ 107α/5-5-2014), περί αντικατάστασης της παρ.1
του αρ.20 του Ν.4024/2011.
7.
Την
υπ’
αριθ.
οικ.2/78400/0022/14.11.2011
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Τον προϋπ ολογισμό του
έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε
με την υπ ́αρ.261/2015 απόφαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τον
οποίο εγγράφηκαν πιστώσεις

στους ανάλογους κωδικούς.
9.
Τον
αριθμό
των
υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο Χαϊδαρίου.
10. Τις εποχικές ή έκτακτες
ανάγκες που δημιουργούνται για
την αντιμετώπ ιση των οποίων
επιβάλλεται η απασχόληση του
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως κατωτέρω:
α. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας
καθαριότητας και περιβάλλοντος
πέραν
του
απασχολούνται
ωραρίου για την αντιμετώπ ιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων,
για εποχικές εργασίες οι οποίες
δεν μπορούν να ολοκληρωθούν
εντός ωραρίου, τον καθαρισμό
της πόλης από την λειτουργία
πέντε (5) λαϊκών αγορών κλπ.
β. Οι υπάλληλοι της κοινωνικής
απασχολούνται
υπηρεσίας
πέραν του ωραρίου για την αντιμετώπ ιση
έκτακτων
προβλημάτων ευπαθών κοινωνιομάδων,
οργάνωση
κών
δράσεων εθελοντισμού, τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
κλπ
γ. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών πολιτισμού & αθλητισμού
απασχολούνται
πέραν
του
ωραρίου για την λειτουργία πολιτιστικών κέντρων και αθλητικών
εγκαταστάσεων, την οργάνωση
και παρουσίαση εκδηλώσεων και
αθλητικών δραστηριοτήτων, κλπ.
δ. Οι υπάλληλοι της τεχνικής
υπηρεσίας
απασχολούνται
πέραν του ωραρίου για την αντιέκτακτων
μετώπ ιση
προβλημάτων στις υποδομές
σχολικών & δημοτικών κτιρίων,
την τοπικήοδοποιία, κλπ).
ε. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών
φύλαξης κτιριακών υποδομών
(Δημαρχείο, κολυμβητήριο, Αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) απασχολούνται και πέραν του
ωραρίου.
στ. Οι υπάλληλοι των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών,
του Ληξιαρχείου, του Τμήματος
Πολιτικών οργάνων καθώς και οι
υπάλληλοι της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Η.Δ & Δικτύων,
απασχολούνται και πέραν του
ωραρίου.
9. Ότι η δαπάνη που θα
προκύψει από την ως άνω απα-
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σχόληση θα ανέλθει στο ποσό
των (132.752,17) ευρώ πλέον
εργοδοτικής εισφοράς και θα
βαρύνει τον προϋπ ολογισμό του
Δήμου οικ. έτους 2015, δίχως να
είναι απαραίτητη και αναγκαία η
εξάντληση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανάμήνα.
10 . Το ότι στον υπό έγκριση
προϋπ ολογισμό του Δήμου οικ.
έτους 2015 έχει εγγραφείτο ποσό
των 398.256,49 ευρώστους Κ.Α.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου για το έτος
2015 και συγκεκριμένα για
τριακόσιους είκοσι οκτώ (328)
υπαλλήλους των ως ανωτέρω
αναφερομένων στο εισηγητικό
υπηρεσιών, για εργασία μη
ημερών
και
εξαιρέσιμων
αργιών, μετά το πέρας του
ωραρίου και μέχρι τις 22:00
έως 31/12/2015.
Οι κατάτα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργαδεν
μπορεί
να
σίας
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι
(120) ανά υπάλληλο κατά το
πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και
άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά
το δεύτερο.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων
ορίζονται οι προϊστάμενοι των
τμημάτων και των διευθύνσεων
των υπηρεσιών, οι οποίοι θα
βεβαιώνουν ενυπόγραφα την
εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί
προϋπ όθεση για την καταβολή
της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι
και 31/12/2015.
Η απόφαση να αναρτηθεί στον
Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα. Περίληψη της
παρούσας να δημοσιευθεί σε
τοπικήεφημερίδα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι ΑΞΙΑ που πρέπει να μεταφράζεται
σε συγκεκριμένη πολιτική και κοινωνική ΔΡΑΣΗ»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
στο φιλανθρωπικό bazaar φορέων
Πρόνοιας στο Μαρούσι

Η

ανάγκη προάσπισης της αξίας της αλληλεγγύης αλλά και η εφαρμογή της
μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και κοινωνικών δράσεων σε όλα τα επίπεδα
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης τονίστηκε ως απόλυτη προτεραιότητα από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου, κατά την
επίσκεψή του στο φιλανθρωπικό bazaar οργανισμών και φορέων Πρόνοιας στο χώρο
της Helexpo στο Μαρούσι την Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2014, ανταποκρινόμενος σε
σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Κέντρου Εργασίας ΑΜΕΑ Άνω Λιοσίων, κ. Γ.
Ρεθυμιωτάκη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννης Βασιλείου επισκέφθηκε πάγκους
εκθεμάτων των φιλανθρωπικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων της Φλόγας, των Γιατρών του Κόσμου, της Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων, του ειδικού
εργαστηρίου Μαργαρίτας και του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας Θεόφιλος.
Εκπρόσωποι φορέων ενημέρωσαν γενικά για τις δράσεις των οργανισμών τους αλλά
και τη σημαντική και επείγουσα ανάγκη κοινωνικής στήριξης εν μέσω συνθηκών
ανθρωπιστικής κρίσης.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
8.10.14
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Ο Μανδραικός στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Γ΄θνικής γνώρισε
την ήττα στο κλειτο της Καισαριανής απο τη Νήαρ
Ηστ με 84-70.Διαιτητές: Μαραμής-Καλογερόπου-

"ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ''
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Βασίλης Στασινόπουλος): Διαμάντης, Χουστουλάκης (30' λ.τρ. Αλεβίζος), Δημακάκος,
Διαμαντόπουλος, Βασιλάκος, Σιδέρης, Βλάχος (80'
Παπαδόπουλος), Μιχαλόπουλος (90' Κολιόπουλος),
Μητρόπουλος, Στρατάκης, Σελμανάι
ΑΧΑΪΚΗ (Γιάννης Ζερδεβάς): Δρακόπουλος (36' λ.τρ.
Σταθόπουλος), Πετρόπουλος, Νιάρος, Μπεκίρης, Διακάτος, Σαμίκος, Καζατζής, Βαλσάμης (72' Ντάζο),
Μητρόπουλος (55' Μπουρδανιώτης), Μικελάτος, Αποσκίτης
* Κάκωση στο αριστερό ζυγωματικό υπέστη ο Δρακόπουλος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο. Ελαφριά διάσειση ήταν η διάγνωση.

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
λος Φ. Δεκάλεπτα: 22-16, 51-37, 67-55, 84-70
Νήαρ Ηστ (Καρνέσης): Καφαντάρης, Ζεχερλής
3(1), Σμυρλής 5(1), Ταταρούνης 4, Καπέτζογλου
16(1), Χότζα 2, Σπανάκος 15(5), Καρασταμάτης
36(8), Κούτα 3(1), Πέζος.
Μανδραϊκός (Μαρίνος): Μακρής 5(1), Καλεμτζάκης 15(1), Μάκος 9, Σακελλάρης 15, Κυρίτσης 14,
Ηλιάδης 12. Η επόμενη αγωνιστική (12η, 11/1)
Κρανίδι-Κεραυνός Αιγίου
Πέραμα-Νήαρ Ηστ
Ακάδημος-Ζάκυνθος
Προμηθέας Χαλ.-Χαλάνδρι
Εσπερος ΑΟΠΑ-Ενωση Ιλίου
Απόλλων Αρχ. Κορ.-Πεντέλη
Νίκη Αμαρουσίου-Μανδραϊκός

Ο Βύζας Μεγάρων συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα τη
φορά με εντός έδρας νίκη με 3-0, με αντίπαλο την Αχαϊκή.
Ο Βύζας ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
και δίκαια έφτασε στην 4η νίκη του στο πρωτάθλημα,
φθάνοντας τους 15 βαθμούς.
Να σημειωθεί ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία δεκάλεπτη καθυστέρηση καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι ο
τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, όπου και αποχώρησε με ασθενοφόρο.
Σκέρερ: 45' Βασιλάκος με κεφαλιά από κόρνερ Στρατάκη, 53' Μητρόπουλος κεφαλιά, 93' Κολιόπουλος κεφαλιά από σέντρα Παπαδόπουλου
Χαμένο πέναλτι: 89' Παπαδόπουλος (απέκρουσε ο
Σταθόπουλος)
Αποβολές: 65' Πετρόπουλος - 65' Σελμανάι 65' (απευθείας κόκκινη για μεταξύ τους διαπληκτισμό)
Διαιτητής: Κυριακόπουλος (Αθηνών).

Σήμερα θα γiνει φιλικός αγώνας της ομάδος του Πήγασου Θριασίου με το Παιδικό τμήμα του Αστέρα στο
δημοτικό γήπεδο Μαγούλας με ώρα έναρξης 19:00.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ. Σ ΜΕΓΑΡΩΝ

Νικητές βγήκαν από το ντέρμπι της Κυριακής, 21
Δεκεμβρίου 2014, οι "μικροί" του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ με
αντίπαλη ομάδα την Νεμ, με τελικό σκορ 43-52. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας ...γιατί έδειξε για άλλη μια
φορά, ότι οι αρχές και η μεθοδικότητα της Καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ οδηγούν
σε θετικό αποτέλεσμα την ομάδα μας στον αγώνα.
Συγχαρητήρια στον διαιτητή κον Ραπτογιάννη, γιατί
ήταν αυτός που κράτησε το επίπεδο του παιχνιδιού
υψηλό.
Συγχαρητήρια στα παιδιά της αντίπαλης ομάδας γιατί
ήταν αντάξιοι του παιχνιδιού.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Σε φιλικό αγώνα που έδωσε στα Τρίκαλα η ομάδα παλαιμάχων και οι
φίλοι της Νέας Περάμου γνώρισαν
την ήττα απο τους ομολόγους τους
με 5-3. Ο αγώνας διεξήχθει στο
γήπεδο Μεγαλοχωρίου.
Για την ομάδα των Τρικάλων σκόραραν οι: Τρικατές 2, Αλεξίου, Μπουλούτσος. Πέναλτι του Λαγαρά άουτ.
Για λογαριασμό των παλαιμάχων της
Νέας Περάμου και τα τρία τέρματα
σημείωσε ο Κώστας Τσιβλέρης.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(προπονητής Σακελλαρίου-υπεύθυνος Πιαζάς): Λαφαζάνης, Βαγενάς,
Πράπας,
Μπακάλης,
Παραπραστανίτης,
Χατζής,
Ζαβλάνος, Πιαζάς, Λαγαράς,
Φάσας, Μπουλούτσος, Αλεξίου,
Αναστασίου,
Σακελλαρίου,
Ζήνος, Τραφίτσας, Τρικατές,
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ-ΦΙΛΟΙ: Χατζηδάκης,
Ιωαννίδης, Κοκκινίδης, Βιδάλης
Πέτρος, Βιδάλης Μάκης, Σουγιουλτζής, Αλαμάνης, Τζιμαλής,
Τσεβρετζής, Γραμματικός, Τσιβλέρης. Αγωνίστηκαν και οι;
Μαρούσης, Πολυχρόνου, Γεραματζής, Θυμιόπουλος, Γεωργάκης. Εκτός ήταν οι τραυματίες
Πετρίδης-Κολούκας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η διοίκηση των παλαιμάχων
Νέας Περάμου ευχαριστεί τους
ομολόγους τους για την φιλοξενία. Η ομάδα δείπνησε στην
Ταβέρνα ''Κατώγι''και ευχαριστεί
τον υπεύθυνο κ. Μπάμπη για
την εξυπηρέτηση.
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ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΝΙΚΗ
ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΑΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ...

Οι Βετράνοι του ΑΟ Χαιδαρίου επικράτησαν στην Ανάβυσσο των ομολόγων της Π. Φώκαιας με 3-2.
Στο α' μέρος του παιχνιδιού,οι του Α.Ο.Χ.,παίζοντας το
γνωστό καλό ποδόσφαιρο,με καλή κυκλοφορία στο
κέντρο και μαρκάροντας ψηλά τους αντιπάλους,και με
τις υπέροχες μακρινές μπαλιές του φορμαρισμένου το
τελευταίο διαστημα Βουρλούμη Αποστόλη και αποδέκτες τους "μίστερ γκόλ" Ζαχαρόπουλο-Χατζηκωνσταντίνου,προηγήθηκε με δύο τέρματα!!
Οι αντίπαλοι της Π.Φώκαιας πίεσαν για κάτι καλό,και
το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν το σκόρ
πετυχαίνοντας ένα τέρμα, κατόπιν κακής υποδοχής της
μπάλας απο τον Δαμαλίδη(τέρμα) προς Χίου Αγγελο.
Προηγουμενως οι της Φωκαιας ειχαν δυο σουτ στα
δοκαρια του Δαμαλιδη!!
Στο β' μέρος, η υπερπροσπάθεια των παιχτών του
Α.Ο.Χ, είχε σαν αποτέλεσμα,να αποχωρήσουν με τραυματισμούς οι:Χ"κωνσταντίνου
Χαραλαμπίδης! Ο τελευταίος αντικαταστάθηκε αναγκαστικά απο τον Χατζηδάκη Γιώργο ο οποιος ανταπεξήλθε και στάθηκε με αξιώσεις στις απαιτήσεις του
αγώνα!!Με αυτά και με αυτά επιτεύχθηκαν ακόμα δυο
τέρματα,ψένα
για
κάθε
ομάδα
και
τελικό
σκόρ:Π.ΦΩΚΑΙΑ-Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙ=2--3!!
Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙ:(Σίνης Δημ.):Δαμαλίδης, Μητσάκης,
Χίου,Χαραλαμπίδης(65λΧατζηδάκης), Αποστολόπουλος, Βουρλούμης , Δρόσος, Πορφύρης, Παπαδόπουλος
Μαν., Χ"Κωνσταντίνου,(45λ' τραυματισμού Σταθόπουλος), Ζαχαρόπουλος.
Απουσίαζαν της αποστολής για τους παραπάνω
λόγους οι:Λαγός, Κοντογουλίδης, Δημούδης, Μπενέκος,
Κιούρκος Χρ., Λυμπέρης, Μηλιώνης, Γιαννακόπουλος,
Κιούρκος Γιωργ., Μπερνιδάκης, Τζανακάκης, Sinani
Jiovani(φροντιστής-προπονητής τερμ/κων).
ΕΥΧΕΣ
Η οικογένεια των βετερανων Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ:ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ!!!!

ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΟΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Οι κορασίδες του Πανελευσινιακού στα πλαίσια
της 12ης αγωνιστικής της
Α' Κορασίδων γνώρισαν
βαριά ήττα εκτός έδρας
απο τον Κρόνο Αγίου
Δημητρίου με 64-18.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. –ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6418
Δεκάλεπτα : 22-02, 37-07, 54-11, 64-18
Διαιτητές: Τηγάνης Ι. Γιαννακόπουλος
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Παναγιωτόπουλος): Τζανετάτου 4, Νικολαίδου 7 , Καραλή 6, Ξυδά 4,
Κουλούρη , Λαμπράκη 2, Βούλγαρη 2 Κόκκαλη
2 , Λαμπράκη Μ. , Γασπαράτου 9, Μαγγίνα 12 ,
Μυλωνάκη 16
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Μιχαλακούδης ): Μυτάλα
, Γουριωτοπούλου, Κουρτέση , Χαραλαμπάκη ,
Κουτσοδήμου 2, Κοκκαλάρα , Μεγαλούδη 3(1) ,
Χαραλαμπίδου 3(1) , Μαρμαρινού , Οικονομοπούλου 8, Ρεκουνιώτη , Κούρπα 2.

Οι Νέοι του Αχαρναικού 3-2 τον Απόλλωνα Σμύρνης
Ο Αχαρναϊκός, επικράτησε με 3-2 του Απόλλωνα Σμύρνης
στο γήπεδο του Αχιλλέα Κάτω Αχαρνών στο πλαίσιο της 7ης
αγωνιστικής.
Οι Μενιδιάτες μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο
ήταν καλύτεροι στο δεύτερο 45λεπτο εκμεταλλεύτηκαν τα
λάθη των «μικρών» της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» και έτσι πέτυχαν την πρώτη νίκη τους στη διοργάνωση.
Παρόλα αυτά το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς
για την Κ19 του Απόλλωνα, η οποία πήρε κεφάλι στο σκορ
στο 21’ με ανάποδο ψαλίδι του Μεταλλινού.
Στη συνέχεια όμως Γιάννης Κολονέρος πήρε το «όπλο» του
και… πυροβόλησε τρεις φορές τα δίχτυα των «κυανόλευκων».
Ο νεαρός επιθετικός του Αχαρναϊκού έφερε αρχικά το παιχνίδι στα ίσα στο 49’ με σουτ μέσα από την περιοχή, έκανε
το 2-1 στο 51’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι (σε χέρι του Μεταλλινού) και με τον ίδιο τρόπο στο 66’ (σε νέο χέρι αυτή
τη φορά του Δούρου) τριπλασίασε τα τέρματα των «πράσινων» με προσωπικό χατ τρικ.
Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 76’ ο Παναγιώτης, ο οποίος μείωσε με πλασέ για τους «κυανόλευκους».
Οι γηπεδούχοι είχαν και άλλες ευκαιρίες για γκολ με μεγαλύτερο το δοκάρι του Μαρούδα στο 70’.
Κ19 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Μάκης Παπαδόπουλος): Κορτέσης, Ποτουρίδης, Παππάς, Σιδηρόπουλος, Καλαμιώτης,
Παναηλίδης (30’ Βέρρας), Τζανέτος, Θεοδώρου (65’ Πρίντεζης), Πιτέλης (70’ Μπλέτσας), Μαρούδας, Κολονέρος.
Κ19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Δημήτρης Ρούσσος): Σαϊτής, Δούρος (85’ Παυλάκης), Καμαρινόπουλος (80’ Βαλάκος),
Μεταλλινός, Μαυροπάνος, Καλάβριας, Τζιόλας (72’ Βεζύρης), Κατίδης, Μπαλάσκας (55’ Ξαγοράρης), Παναγιώτης,
Παστελόπουλος (75’ Ντοβλετάκης).

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ:
Ο ΓΑΣΕ 90-84 ΤΟΝ ΤΕΛΑΜΩΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ
Για την 12η αγωνιστικη
της ΓΈΣΚΑΝΑ Ανδρών Ο
ΓΑΣ Ελευσίνας επικράτησε του Τελαμώνα Σαλαμίνας 90-84 και παραμένει
στις πρώτες θέσεις του
βαθμολογικού
πίνακα
έχοντας 9 νίκες και 3
ήττες. Ο ΟΚΕ συνεχίζει
τον κατήφορο αφού γνώρισε την συντριβή στην
Γλυφάδα 64-33 και βρίσκεται στην τελευταία
θέση με 1 νίκη και 11
ήττες. Αναλυτικά:

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ –ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 90-84(41-39)

Διαιτητές: Χρηστίδης Ηλ.Σιαμίδης
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης): Παπαϊωάννου 20 , Στεφάνου 9(1) , Καρράς 30(3) , Παραλής 4,
Αντωνίου 2, Κοσκινάς 15(3), Λάσκος 10 , Νερούτσος , Μαρούγκας
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ (Πούτος ): Χρυσούλης 8(2) , Νάννος 27 , Δούνιας 25, Καρασούλας 10, Μπουρβάνης 9, Τόμπρος Χ., Μπούταλης , Κούμενος , Καρατζίογλου 5
ΓΛΥΦΑΔΑ – ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 64-33 (39-18)

Διαιτητές: Παπαφωτίου Κούλης Χ.
ΓΛΥΦΑΔΑ (Καψιμάλης, Παλτζόγλου): Τάγκαλος 7(1), Σέϊφερ 8(2), Γρίβας 8(1), Καλάβριας
13(1), Γουλανδρής 4, Γκονουλλού, Μακρυγιάννης, Τζημουράκας 2, Κοκαράκης 2, Λίππας 14(3),
Μπενιαμίν 4, Στεργίου 2.
ΟΚΕ (Διολέτης, Τσικίνας): Τηγάνης, Αντωνάρας 4, Πατάλας, Πέππα 2, Χρήστου, Δούκας 2,
Ντάφας, Δασκαλάκης 2, Αρβανίτης 4, Κουρίλας 2, Λιώρης 17(3)

Η ΣΤΗΛΗ ''ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ'' ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ...
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Πρόταση νόμου για επαναφορά
της 13ης σύνταξης
σε χαμηλοσυνταξιούχους

Πρόταση νόμου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης (Δώρου Χριστουγέννων) για συντάξεις έως 700
ευρώ, κατέθεσε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., δεσμευόμενος, ότι θα
αποτελέσει μια άμεση μετεκλογική νομοθετική ρύθμιση,
που θα προωθήσει η Κυβέρνηση της Αριστεράς, σε
εφαρμογή του προγράμματος άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που παρουσίασε
στη ΔΕΘ ο Πρόεδρος του Κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αναφέρει, ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ιουλίου 2014, η ρύθμιση αφορά 1.162.920
συνταξιούχους και συμπληρώνει ότι το συνολικό ετήσιο
κόστος φθάνει τα 543.055.600 Ευρώ.

Την ερχόμενη Δευτέρα
τα αποτελέσματα για τα "voucher"
κατάρτισης ανέργων

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014, στις 11.00, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr τα αποτελέσματα της μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους της Δράσης, «Επιταγή κατάρτισης ανέργων
σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική
εγγυημένη απασχόληση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για
voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών),
καθώς και η δήλωση της διοικητικής εμπειρίας.
Όπως επισημαίνει ο ΟΑΕΔ, η δήλωση (ύπαρξης ή
μη) της διοικητικής εμπειρίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική κατάταξη των ωφελούμενων.
Τα αποτελέσματα θα είναι αναρτημένα μέχρι και τη
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.

Στάσεις εργασίας σε Μετρό,
ΗΣΑΠ και Τραμ

Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα 23
Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι στο Μετρό, τον ΗΣΑΠ και το
Τραμ, ζητώντας κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας,
μέσω της επιστροφής των απολυμένων και μεταταγμένων συναδέλφων τους.
Συγκεκριμένα, οι συρμοί του Μετρό και του ΗΣΑΠ θα
μείνουν ακινητοποιημένοι από την έναρξη της βάρδιας
έως τις 08:00, ενώ το Τραμ δεν θα λειτουργεί από την
έναρξη της βάρδιας έως τις 07:00, ωστόσο πλήρης αποκατάσταση των δρομολογίων αναμένεται στις 08:00.

Παράταση 1 έτους στην
απόσυρση αυτοκινήτων

Για ένα ακόμα χρόνο παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τροπολογία του
Yπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να κατατεθεί
σήμερα. Το μέτρο έχει όφελος για όσους αποφασίσουν
να αγοράσουν αυτοκίνητα, μια έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης από 300 έως 2.800 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό
του οχήματος.
Στην ίδια τροπολογία αναμένεται το πάγωμα για δυο
χρόνια του φόρου υπεραξίας ακινήτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κτηματαγορά.

ΟΓΑ: Βοήθημα 1.000 ευρώ σε 450
αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες

Ξεκίνησε η καταβολή του χρηματικού βοηθήματος
ύψους 1.000 ευρώ, σε 450 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ.
Υπενθυμίζεται ότι οι τελικές δικαιούχοι των 1.000 ευρώ
προέκυψαν ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση όσων
είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε 450
αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες.

Ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα και αποζημιώσεις λόγω καταστροφών

Δεν θα κατάσχονται εφεξής τα κοινωνικά επιδόματα και αποζημιώσεις πολιτών λόγω καταστροφών
με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.
Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε ορίζεται πλέον πως οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδόματα που αποδίδονται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς και πυροπαθείς, οι χρηματοδοτήσεις σε αστέγους καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις του προγράμματος ένδειας, δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των
Δήμων ή των Περιφερειών αυτών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους τρίτους.
Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς σε περίπτωση χρηματοδοτήσεων δήμων από το υπουργείο
Εσωτερικών για την καταβολή των παραπάνω ενισχύσεων και σε περίπτωση που δήμος έχει οφειλές
σε Δημόσιο ή τρίτους το υπουργείο θα έπρεπε να παρακρατούσε το κονδύλι που προορίζεται για την
ενίσχυση των πληγέντων για την εξόφληση οφειλών των ΟΤΑ.

Μηταράκης: «Πάγωμα» διακατέχει τις αγορές

«Πάγωμα» διακατέχει τις αγορές, τις τελευταίες μέρες, σχετικά με το ενδεχόμενο επενδύσεων στη χώρα μας και
η τάση αυτή διακρίνεται και στην εικόνα του χρηματιστηρίου και στα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, καθώς οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής.
Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης στη συνέντευξη Τύπου που
παρέθεσε με τον διευθύνοντα σύμβουλος του «Enterprise Greece» Στέφανο Ησαΐα με θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Enterprise Greece για το έτος 2015».
Ο κ. Ησαϊάς γνωστοποίησε ότι χθες εντάχθηκε μία ακόμη επένδυση στο "φαστ τρακ" ενώ τις επόμενες μέρες
αναμένονται ακόμη δύο νέες εντάξεις. Ο κ. Μηταράκης υπενθύμισε ότι το 2013 οι καθαρές εισροές των ξένων
άμεσων επενδύσεων στη χώρα αυξήθηκαν κατά 43%, μετά από άλλη μια αύξηση της τάξης του 63,6% την προηγούμενη χρονιά. "Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία του εννιαμήνου καθώς επιβεβαιώνουν ότι είμαστε
σε ανοδική τροχιά" είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι η ρευστότητα θα είναι καλύτερη το 2015 διότι αποκαθίσταται η ροή από τις τράπεζες.

Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό του 2015 αυτός περιλαμβάνει τα εξής:
●Επιχειρηματικές αποστολές:
- 35 αποστολές σε αγορές στόχους (Αραβικές χώρες,Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα, Κορέα, Ρωσία)
- Εκτιμάται ότι οι αποστολές αυτές θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση περί των 600 νέων επαφών και στην
ισχυροποίηση των σχέσεων με περίπου 150 επιχειρήσεις
- Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Road Show σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες: Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία
- Πρόγραμμα αποστολών σε Κίνα (Σαγκάη, Πεκίνο, Τιανζίν), Ρωσία (Μόσχα), Ντουμπάι, Αίγυπτο (Κάιρο) για την
προβολή και προώθηση του προγράμματος "My Residence - Golden Visa Programme"
●Στρατηγικές Επενδύσεις:
- Προβλέπεται πως 5 επενδυτικά έργα θα ενταχθούν στη διαδικασία
●Εκθέσεις Εξαγωγικού Εμπορίου:
- Αγροτικά Προϊόντα, Τρόφιμα και Ποτά - αύξηση σε 13 εκθέσεις
- Βιομηχανικά, Δομικά και Καταναλωτικά Προϊόντα - αύξηση σε 28 εκθέσεις και 450 εταιρείες
- Μελέτες, έρευνα αγοράς, και σεμινάρια για τις χώρες-στόχους
- Προσκλήσεις αγοραστών για Β2Β συναντήσεις στην Ελλάδα.
Τέλος προβλέπεται η συμμετοχή σε 41 διεθνείς εκθέσεις από τους«παραδοσιακούς» κλάδους: Τρόφιμα, Ποτά ,
Αγροτικά Προϊόντα, Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, Δομικά, Υλικά, Καλλυντικά Ένδυση-Υπόδηση, Γεωργικά Μηχανήματα και από νέους κλάδους: Πληροφορική Αμυντικός Εξοπλισμός, Ιατρικός Εξοπλισμός, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ναυτιλιακός Εξοπλισμός και Κόσμημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ
(www.oga.gr), (Επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι).

Με συνέχιση των κινητοποιήσεων
προειδοποιούν οι λιμενεργάτες

Με συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της πώλησης
του 67% του μετοχικού κεφαλαίου στον ΟΛΠ στον ΟΛΘ,
καθώς και σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης στα λιμάνια,
προειδοποιούν, με σημερινή κοινή ανακοίνωσή τους, η
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ)
και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, με αφορμή την ψήφιση
της τροπολογίας το Σάββατο στη Βουλή, για τον φιλικό
διακανονισμό ΟΛΠ και Cosco.
«Η κυβέρνηση με διαδικασίες που νοθεύουν τη Δημοκρατία, με μια τροπολογία που ψηφίστηκε από τα άδεια
έδρανα της Βουλής, παρέδωσε την επέκταση της προβλήτας 3 στην Cosco. Αγνόησε ακόμα και τους ελάχιστους όρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έβλαψε τα συμφέροντα του Δημοσίου και προήγαγε την επιχειρηματική
θέση της Cosco» τονίζεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι έχουν ήδη κατατεθεί
αγωγές ακύρωσης και αναστολής κατά του Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες θα εκδικαστούν τους προσεχείς

μήνες, (Φεβρουάριο - Μάιο), ενώ είναι ορισμένη η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της πώλησης
των μετοχών.
Με αφορμή την κύρωση της συμφωνίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δήλωσε τα εξής:
«Μία σημαντική συμφωνία για τα εθνικά συμφέροντα,
ύψους 230.000.000 ευρώ, κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την ελληνική Βουλή, καθιστώντας τον Πειραιά ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγάλα εμπορευματικά λιμάνια της Ευρώπης.
Μετά από πολλά εμπόδια επετεύχθη η κύρωση της
μεγαλύτερης ξένης επένδυσης που έγινε στη χώρα από
την εποχή που ενέσκηψε η κρίση, με την οποία φιλοδοξούμε να φέρουμε το λιμάνι του Πειραιά στην πρώτη
θέση των λιμανιών της Μεσογείου».
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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
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.
8.11.14

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου 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
22.5.14

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP
Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
(18.3.13)

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930 ή στο
6972203340

16.11.12

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΙΣ 09:30 Π.Μ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο. Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα

συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(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 φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τον λιμένα
του Νέου Ικονίου με το Θριάσιο -για την κατασκευή της
οποίας η ΕΡΓΟΣΕ έχει δαπανήσει περί τα 110 εκατομμύρια ευρώ- χρειάζεται την υποστήριξη αυτή στον
σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης για να μπορεί να
λειτουργήσει συμπληρωματικά με το λιμάνι του Πειραιά.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια που εκκρεμεί το έργο, έχει θέσει προθεσμία, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από την ελληνική πλευρά, έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2015. Και αυτό σημαίνει ολοκλήρωση
του διαγωνισμού και εμφάνιση ενός συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδίου που θα συμπεριλαμβάνει τις επενδύσεις στο σιδηροδρομικό κομμάτι.
Ομως η υποβολή δεσμευτικών προσφορών στον σχετικό διαγωνισμό της ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ήδη καθυστερήσει
πολύ, παρά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλα
ελληνικά και ξένα σχήματα. Η Cosco είναι μια από τις
εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κατασκευή
και εκμετάλλευση του εμπορευματικού κέντρου στο
Θριάσιο Πεδίο όπως και η Grivalia Properties, συμφερόντων της καναδικής Fairfax Financial -μεγαλομετόχου
της Eurobank-, η Goldair, η Med Log, η Food Link και η
Rede Plan.
Χωρίς περιθώρια

Αυτονοήτως, οι πολιτικές εξελίξεις και η μεσολάβηση
της εορταστικής περιόδου στενεύουν ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα
που έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς φορείς.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον πάντως παραμένει ενεργό,

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 2105552260.

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)
Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

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: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698

Η ΓΑΙΑΟΣΕ εξετάζει το «σπάσιμο» του διαγωνισμού για το Θριάσιο Ε/Κ

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για το σπουδαιότερο διαγωνισμό του κλάδου των logistics στην Ελλάδα. Ο λόγος για το
Θριάσιο, το οποίο η ΓΑΙΑΟΣΕ φιλοδοξεί να μετατρέψει σε ένα εμπορευματικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, που θα
συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και στην ανάδειξη της χώρας, ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Ο εν λόγω διαγωνισμός βρίσκεται, ακόμα, στη φάση της εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, με την συμμετοχή των εταιρειών Cosco, Grivalia Properties, Goldair, MedLog, FoodLink, RedePlan και Sarmed.
O τελικός διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα. Τα σενάρια που εξετάζει η ΓΑΙΑΟΣΕ ποικίλα και, μεταξύ αυτών,
περιλαμβάνεται το «σπάσιμο» του διαγωνισμού σε δυο αυτοτελή κομμάτια, δηλαδή η προκήρυξη δυο ξεχωριστών
διαγωνισμών:
Α. Για την έκταση, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, εμβαδού 588 στρεμμάτων περίπου, με κατάλληλους όρους δόμησης για
την κατασκευή αποθηκών και λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων (μεταποίησης, γραφείων κ.α.) 235.000 τμ
περίπου (εμπορευματικό κέντρο).
Β. Για την έκταση εμβαδού 1.450 περίπου στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει συγκρότημα σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης (εγκαταστάσεις σταθμού διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων).
Μελετάται η παραχώρηση του Ε/Κ για πάνω από 30 χρόνια

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε στην πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
Επί του παρόντος φαίνεται ότι το εμπορευματικό κέντρο δεν θα κατατμηθεί σε 3-5 κομμάτια, αλλά θα παραχωρηθεί ως ενιαίο, ίσως για 30-50 χρόνια. Εφόσον προτιμηθεί η λύση αυτή, εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν αντιδράσεις,
αφού το Θριάσιο θα μονοπωληθεί από έναν χρήστη, εάν και από τη ΓΑΙΑΟΣΕ υποστηρίζουν ότι «σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ο ανοικτός χαρακτήρας του Θριασίου, μέσω της εξυπηρέτησης του μέγιστου
δυνατού αριθμού τελικών χρηστών».
Επίσης, δεν αποκλείεται Θριάσιο Ε/Κ και σιδηροδρομικό terminal να δοθούν στον ίδιο πάροχο, εάν η προσφορά
είναι ελκυστική. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πάροχοι θα είναι διαφορετικοί. Πάντως και για το σιδηροδρομικό terminal, το χρονικό διάστημα της παραχώρησης θα προσδιορισθεί αναλόγως, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των απαιτούμενων επενδύσεων (γερανογέφυρες, κ.α.).
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, η ΓΑΙΑΟΣΕ θα ήθελε, ως το πρώτο τρίμηνο του έτους, να έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος/οι, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται από αρκετούς "πολύ αισιόδοξο".

σύμφωνα με πληροφορίες, και αποδίδεται στην ανάπτυξη που γνωρίζει ο κλάδος της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας και των διαμεταφορών.

Ειδικότερα, στην επιταχυνόμενη τάση να χρησιμοποιείται ο Πειραιάς και το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
ως άξονας ευρωπαϊκών εισαγωγών από την Ασία.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
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

Ενεργοποίηση της Αυτοδιοίκησης για την προώθηση
εναλλακτικού τουρισμού
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Τ

η σημασία που έχει για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση η περαιτέρω ενεργοποίηση
της Αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο
θεραπευτικός και ιαματικός τουρισμός, επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης,
μιλώντας σε συγκέντρωση στελεχών της Αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συνδέσμου των Δήμων με Ιαματικές Πηγές.
«Προς την κατεύθυνση αυτή, σημείωσε ο κ. Πατούλης, η ΚΕΔΕ και ο Σύνδεσμος των Δήμων με
Ιαματικές Πηγές θα ενεργοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, επιδιώκοντας σε συνεργασία με την Πολιτεία την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα δώσουν ώθηση στη συγκεκριμένη εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία μπορεί να πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης.
Με την ευκαιρία της συνάντησης ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους
παριστάμενους για μια σειρά από ζητήματα της επικαιρότητας τα οποία σχετίζονται με την Αυτοδιοίκηση, όπως είναι η διαχείριση του ΕΣΠΑ, το ζήτημα της ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων
των Δήμων, οι θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κλπ.

Κομισιόν: 17 δισ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

Το «πράσινο φως» για 18 νέα επενδυτικά
προγράμματα της ΕΕ για την Ελλάδα συνολικά και για καθεμία από τις περιφέρειές της
έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα στρατηγικά αυτά επενδυτικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 θα βοηθήσουν σημαντικά τη χώρα να βγει από την
κρίση και θα συμβάλουν στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο. Ο συνολική
επένδυση της ΕΕ για τα προγράμματα αυτά
ανέρχεται σε περισσότερα από 17 δισ. ευρώ,
ποσό που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).
Τα πέντε εθνικά προγράμματα που εγκρίθηκαν καλύπτουν επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στις μεταφορές
και το περιβάλλον, στην δημόσια διοίκηση, το
ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την παροχή
τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της
αποτελεσματικής και σύγχρονης διαχείρισης
των εν λόγω προγραμμάτων.
Αντίθετα με την προηγούμενη περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013, καθεμία από
τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει δικό
της επενδυτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.
Ειδικότερα κατά την περίοδο 2014-2020 θα
επενδυθούν στις ελληνικές περιφέρειες περίπου 800 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κύριους στόχους την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την
καταπολέμηση της φτώχειας.
Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν επίσης
στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων και
ιδιωτικών κτιρίων. Περισσότερα από 26.000
νοικοκυριά θα καταταγούν σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ περίπου 200.000 χρήστες ενέργειας θα συνδεθούν με «έξυπνα» ηλεκτρικά δίκτυα (smart
grids). Η ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων θα αυξηθεί σε 1,2 εκατ. τόνους ετησίως,
ενώ περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον άτομα
θα εξυπηρετούνται από βελτιωμένα δίκτυα
ύδρευσης και καλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Τέλος, με τα νέα προγράμματα θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών,
ιδίως στον τομέα των μεταφορών και, ως εκ
τούτου, προβλέπεται η κατασκευή περίπου
260 χλμ. νέου οδικού δικτύου και 161 χλμ.
σιδηροδρομικού δικτύου.
Εθνικά προγράμματα:

- Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Είναι το
σημαντικότερο, από οικονομική άποψη, πρόγραμμα με προϋπολογισμό 5,15 δισ. ευρώ
και με συνεισφορά ύψους 4,33 δισ. ευρώ
από την ΕΕ για παρεμβάσεις στους τομείς
των υποδομών για τις μεταφορές, του περι-

βάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας, εκ των οποίων πάνω από
32.000 στον τομέα των μεταφορών και περίπου 50.000 στον τομέα του περιβάλλοντος.

- Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση). Συνολική επένδυση: 4,66 δισ. ευρώ, με
συνεισφορά ύψους 3,64 δισ. ευρώ από την
ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ: 2,97 δισ. ευρώ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ: 675 εκατ.
ευρώ). Αυτό το πρόγραμμα θα συμβάλει στη
στροφή του αναπτυξιακού προτύπου της
ελληνικής οικονομίας από τους τομείς μη
εμπορεύσιμων αγαθών προς τους τομείς
εμπορεύσιμων αγαθών, δίνοντας ώθηση
στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
που βασίζονται στην γνώση αλλά και στην
επίτευξη βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

- Πρόγραμμα «Τεχνική βοήθεια»: Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε
402 εκατ. ευρώ, με υποστήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Το πρόγραμμα έχει στόχο να στηρίξει την ομαλή και
ορθή εφαρμογή όλων των ελληνικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο
του στόχου «επενδύσεις για την ανάπτυξη
και την απασχόληση» μέσω της ανάπτυξης
κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών διαχείρισης.

- Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης»: Το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα 377 εκατ. ευρώ, με
υποστήριξη ύψους 200 εκατ. ευρώ από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει την ελληνική
διοίκηση στην βελτίωση της συνοχής, του
συντονισμού, της ευελιξίας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητάς της, στην
αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην
παροχή συνεχώς αναβαθμιζόμενων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, ώστε να αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες για
την ανάκαμψη της χώρας.

- Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό»: Το
συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται
στα 2,104 δισ. ευρώ με υποστήριξη 1,933 δις
ευρώ από το ΕΚΤ και 171 εκατ. ευρώ από
την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, με έμφαση στη δημιουργία ευκαιριών ποιοτικής εκπαίδευσης, την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της βιώσιμης
απασχόλησης για όλους και με σκοπό να ενι-

σχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Περιφερειακά προγράμματα:

Αττική: Το συνολικό ύψος των επενδύσεων
ανέρχεται σε 1,14 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
678,3 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 233,7
εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ για την προώθηση
της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην
περιφέρεια.
Στερεά Ελλάδα: Το συνολικό ύψος των
επενδύσεων για την Στερεά Ελλάδα ανέρχεται σε 190,05 εκατ. ευρώ, με στήριξη 74,2
εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 20,7 εκατ. ευρώ
από το ΕΚΤ.
Κρήτη: Συνολικές επενδύσεις: περίπου
434,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 289,6 εκατ.
ευρώ από το ΕΤΠΑ και 58,2 εκατ. ευρώ από
το ΕΚΤ.
Θεσσαλία: Η Θεσσαλία σχεδιάζει να υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 401 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 263,8
εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 57 εκατ. ευρώ
από το ΕΚΤ.
Ήπειρος: Συνολικές επενδύσεις ύψους
325,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 226,5 εκατ.
ευρώ από το ΕΤΠΑ και 34 εκατ. ευρώ από το
ΕΚΤ.
Ιόνια Νησιά: Συνολικό ποσό: 226,92 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 155,5 εκατ. ευρώ από
το ΕΤΠΑ και 26 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ.
Δυτική Ελλάδα: Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 491 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων 326,3 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ
και 66,5 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ.
Βόρειο Αιγαίο: Συνολικό ύψος των επενδύσεων: 301,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
214,5 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 26,8 εκατ.
ευρώ από το ΕΚΤ.
Νότιο Αιγαίο: Συνολικό ύψος των επενδύσεων: Περίπου 168 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
62 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 22 εκατ.
ευρώ από το ΕΚΤ.

Κεντρική Μακεδονία: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε
711,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 640,6 εκατ.
ευρώ από το ΕΤΠΑ και 131,2 εκατ. ευρώ από
το ΕΚΤ.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται σε περίπου 406 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 352,9 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και
53,2 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ.
Δυτική Μακεδονία: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε
264,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 245,7 εκατ.
ευρώ από το ΕΤΠΑ και 18,7 εκατ. ευρώ από
το ΕΚΤ.
Πελοπόννησος: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 270,3
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 160,8
εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 55,5 εκατ. ευρώ
από το ΕΚΤ.

ΠΟΕ -ΟΤΑ:

Η εξόφληση
εκλογικού
επιδόματος Μαΐου
προϋπόθεση για
συμμετοχή
σε ενδεχόμενη
εκλογική διαδικασία

Τ

η μη συμμετοχή τους σε
πιθανή εκλογική διαδικασία κάνουν γνωστή οι
δημοτικοί υπάλληλοι.
Ως βασική προϋπόθεσή για τη
συμμετοχή τους θέτουν την καταβολή του εκλογικού επιδόματος των
εκλογών του περασμένου Μαΐου.
Το βασικό αίτημα διατυπώθηκε και
στο πλαίσιο της συνάντησης που
είχε ο Θ. Μπαλασόπουλος, και αντιπροσωπεία της ΠΟΕ- ΟΤΑ με τον
υφυπουργό Εσωτερικών Γιώργο
Ντόλιο.
Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση
ο Θ. Μπαλασόπουλος, το εκλογικό
επίδομα των 150 ευρώ ανά υπάλληλο δεν έχει καταβάλλεται ακόμα
στους εργαζόμενους καθώς οι δήμοι
δε διαθέτουν φορολογική, εκλογική
ενημερότητα.
Για να επιλυθεί το σχετικό πρόβλημα θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, όπου με τροπολογία θα εξασφαλίζεται ασφαλιστική
ενημερότητα από τους δήμους.

