ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Έκοψε την πίτα μαζί με
τους εργαζόμενους
στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλειστά πολλά
σχολεία σήμερα
σε Άνω Λιόσια,
Θρακομακεδόνες
και Μενίδι

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:
Πυροβόλησε τον αδερφό
του με κυνηγετικό όπλο

Σελ: 3

Με κίνδυνο την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου,
τονίζει σε ανακοίνωσή της
η νέα δημοτική αρχή
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δίμηνος απολογισμός της
νέας Διοίκησης της ΚΕΔΕ

Σελ: 3

Εκατόν εβδομήντα π ρογράμματα, κάθε μήνα,
για την επ ιμόρφωση 30.000 στελεχών της Δημ.
Διοίκησης και της Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης

Σελ: 16

Σε έξαρση η γρίπ
η, χτυπ
ά
γρίπη,
χτυπά
και με μεταλλαγμένη μορφή

Σελ:13

Η Ελλάδα πρώτη
σε ανεργία στην
Ευρωζώνη

Σελ: 2-11

Σελ: 3

Αναζητείται ο δράστης της επίθεσης

ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΣΤΟ 25,7%

Η διοίκηση Δρίκου
παρέδωσε την σκυτάλη
χωρίς ψήφιση
προϋπολογισμού, τεχνικό
πρόγραμμα για το 2015
και δημοτικά τέλη
Σελ: 2

Συναγερμό έχει
σημάνει στις
υγειονομικές υπηρεσίες
η μετάλλαξη
του ιού της γρίπης.

Πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
«Συμμαχία για την Εργασία»

Προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη, κατάρτιση και θέσεις
εργασίας στους άνεργους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ.

Θεσμικά, οικονομικά
και αναπτυξιακά ζητήματα
που προχώρησαν

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
Σελ: 2

Στο σιντριβάνι που
δεσπόζει
στη «μικρή πλατεία»
ο αγιασμός των υδάτων
στα Άνω Λιόσια

Ανήμερα του εορτασμού
των Φώτων.
Η πρωτοχρονιάτικη
πίτα στη Δημοτική
Ενότητα Ζεφυρίου

Σελ: 7

Σελ: 6

ΠΗΡΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΗ Ο
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ;
Ο ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ
Σελ: 10-11

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις
για όλους στο Δήμο Ιλίου
Σελ: 8

κ.2239
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Σελ: 3

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 20
210 55 46 448
24ΩΡΟ

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.
Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη,
Τηλέωνο:
2105570067

Φυλή - Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.
Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο:
2102475608

Αχαρνές

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος
Καραμανλή Κωνσταντίνου 38-40,
Τηλέφωνο:
2102446460

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος
Τηλέφωνο:
2102403004
Μάνδρα

Συμπάρδη Ντελούκα
Κοροπούλη & Δήλου
Τηλέφωνο:
210 5551232

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις
και κρύο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 05 έως 11
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση
Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη
Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

ΘΡΙΑΣΙΟ

Η διοίκηση Δρίκου παρέδωσε
την σκυτάλη χωρίς ψήφιση
προϋπολογισμού, τεχνικό πρόγραμμα
για το 2015 και δημοτικά τέλη
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Με κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η νέα
δημοτική αρχή Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μ

όλις λίγες ημέρες πέρασαν από την υποδοχή του νέου χρόνου και στο δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας άρχισαν να εξελλίσσονται πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος,
η προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Δρίκου ενώ
έπρεπε να είχε ψηφίσει προϋπολογισμό, δημοτικά
τέλη και τεχνικό πρόγραμμα για το 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Νοεμβρίου 2014,
εντούτοις δεν το
έπραξε, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση
να
βρίσκεται
στον
‘’αέρα’’ η μισθοδοσία των υπαλλήλων, η προμήθεια
καυσίμων, κι η
αποκομιδή απορριμμάτων κοκ.
Κι ενώ η νέα αιρετή διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα
μόλις πέντε ημέρες πριν το τέλος του 2014, το

μόνο που μπορούσε να
κάνει - σύμφωνα με
δήλωση της δημάρχουήταν η διενέργεια δύο
έκτακτων συνεδριάσεων,
κατά τις οποίες κρίθηκε
αναγκαία η ψήφιση των
ήδη υπαρχόντων μέτρων
για δημοτικά τέλη και
προυπολογισμό
της
απερχόμενης
διοίκησης
Δρίκου, που
αν και διαφωνούσε ήταν αναγκασμένη
λόγω χρονικών ορίων να τα ψηφίσει.
Τα παράπανω έγιναν αντικείμενο
δημοσιεύσεων γι΄αυτό και σύμφωνα με
πληροφορίες- η νέα δημοτική αρχή
εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Παρακάτω δημοσιεύουμε το δελτίο
τύπου που εξέδωσε ο δήμος Μάνδρας
- Ειδυλλίας σχετικά με το θέμα
Ε. Λιάκος

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕΛ.11

Έκοψε την πίτα μαζί με τους εργαζόμενους
στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

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

Π

αρουσία της Ρένας Δούρου και σε «ζεστή»
ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε χθες το
πρωί η κοπή της πίτας στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας στην Ελευσίνα η
Περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου «έκοψε την πίτα» μαζί
με όλους τους εργαζόμενους των Διευθύνσεων της
Περιφερειακής Ενότητας. Αφιέρωσε το πρώτο κομμάτι

στη φιλοξενία, σε όσους τη χρειάζονται και την προσφέρουν, αγγίζοντας τη «λεπτή χορδή» σε ένα τόπο , που
αναζωογονήθηκε με τον ερχομό το 1922 των Μικρασιατών προσφύγων …
Έξω από τις συνηθισμένες τυπικότητες και το πρωτόκολλο, η κ. Ρένα Δούρου χαιρέτισε και μίλησε στους
εργαζόμενους, τονίζοντας πως είναι «τυχερή» , που
συνεργάζεται σε όλην την Περιφέρεια με προσωπικό
υψηλού επιπέδου, με θετική διάθεση και προσφορά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕΛ.6

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλειστά πολλά σχολεία σήμερα σε
Άνω Λιόσια, Θρακομακεδόνες και Μενίδι

Μ

ε την 2990/5/7-12015 απόφαση της
Περιφέρειας κλειστά θα
παραμείνουν λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, παγετός) τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε Θρακομακεδόνες, Βαρυμπόπη και
Ολυμπιακό Χωριό.
Μετά από αυτοψία ωστόσο και με την υπ’ αριθμ:
15/585/07-01-2015 Απόφαση Δημάρχου κλειστά θα
παραμείνουν την Πέμπτη
08/01/2015 και τα εξής σχολεία:
28ο Δημοτικό Σχολείο (ΚΑΠΟΤΑ)
24ο Δημοτικό Σχολείο (Πλάτωνας)
35ο Νηπιαγωγείο (Πλάτωνας)
21ο Δημοτικό Σχολείο (Μπόσκιζα)
24ο Νηπιαγωγείο (Μπόσκιζα)
11ο Δημοτικό Σχολείο (Αμυγδαλέζα)
15ο Νηπιαγωγείο (Αμυγδαλέζα)
27ο Νηπιαγωγείο (Αμγδαλέζα)
19ο Δημοτικό Σχολείο (Πανόραμα)
Επίσης, κλειστά θα παραμέινουν τα σχολεία σε όλα τα
Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Διονύσου (Διόνυσος,
Κρυονέρι, Άγιος Στέφανος, Δροσιά, Άνοιξη, Σταμάτα,
Ροδόπολη). Eπιπλέον, με Απόφαση του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, θα παραμείνουν κλειστά, την
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015, λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών, όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και
Φυλή.
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων (Ζωφριά) θα
παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου
2015, λόγω απολύτως αναγκαίων έργων στον αύλειο
χώρο του.
Οι Παιδικοί Σταθμοί σε Άνω Λιόσια, και Ζεφύρι θα
παραμείνουν ανοικτοί. Ο Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής Ενότητας Φυλής θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη
8 Ιανουαρίου.
Στις υπόλοιπες περιοχές και ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες που θα επικρατήσουν (παγετός), με ευθύνη
του Διευθυντή του σχολείου και του αρμόδιου Δήμου
μπορεί να αποφασισθεί η λειτουργία ή μη του σχολείου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
«Χειρόφρενο» λόγω χιονιά σε αρκετές
λεωφορειακές γραμμές

Με προβλήματα όμως διεξάγεται από προχθές κι η

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:
Πυροβόλησε τον
αδερφό του
με κυνηγετικό όπλο

Ο

Αναζητείται ο δράστης της επίθεσης

κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - ιδιαίτερα
στα βόρεια προάστια - λόγω των χιονοπτώσεων και του
παγετού, που έχει σχηματιστεί σε πολλούς δρόμους.
Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πενταψήφιο
11185 του ΟΑΣΑ για περισσότερες πληροφορίες.
Οι γραμμές που έχουν προβλήματα:
· 503 Ζηρίνειο - Βαρυπόμπη
· 530 Κηφισιά - Μελίσσια - Νέα Πεντέλη
· 410 ΟΑΚΑ - Νέα Μελίσσια
· 724 Θρακομακεδόνες - Αχαρνές - Νέα Ιωνία
· Α10 Σταθμός Λαρίσης - Αχαρνές
· 405 Σταθμός Χαλάνδρι - Μελίσσια
· 501 Πεύκη - Μαρούσι
· 527 Πεύκη - Σταθμός Νερατζιώτισσα
· 522 - 523 Σταθμός Κηφισιάς - Αδάμες
· 524 Σταθμός Κηφισιάς - Πολιτεία
· 504 Θρακομακεδόνες - Κηφισιά
· 526 Σταθμός Κηφισιάς - Κεφαλάρι
· 721 Αχαρναί - Κηφισιά
· 307 Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας - Γλυκά Νερά Προαστιακός Κορωπίου
· 314 Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας - Παλλήνη
· 301 Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας - Ανθούσα Πεντέλη
· 861 Ελευσίνα - Μάνδρα (Οικισμός Τιτάν)
· 855 Ψάρι - Ασπρόπυργος - Λόφος Κυρρίλου.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Βίλια
και Δερβενοχώρια

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αποκαταστάθηκε
η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Ψάθας Δερβενοχωρίων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας, από το ύψος του 3ου χλμ.
Επίσης, αποκατάσταση κυκλοφορίας και στην περιοχή
των Βιλίων.

ικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το
μεσημέρι της Κυριακής στα Άνω Λιόσια,
όταν ένας 52χρονος Ρομά μετέβη έξω
από το σπίτι του 40χρονου αδερφού του και τον
πυροβόλησε τέσσερις φορές με κυνηγητικό
όπλο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο της
επίθεσης βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας.
Ο δράστης, που κατηγορείται για απόπειρα
ανθρωποκτονίας, αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις
για όλους στο Δήμο Ιλίου

Δ

ωρεάν 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 συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και για το
πρώτο τρίμηνο του 2015 προγραμματίζονται:
Ιανουάριος 2015:Πρόγραμμα δωρεάν Καρδιαγγειακού ελέγχου
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, από 08:15 έως
14:30.
Φεβρουάριος 2015:Πρόγραμμα δωρεάν Οφθαλμολογικού ελέγχου
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, από 08:00 έως
14:30.
Μάρτιος 2015:Πρόγραμμα δωρεάν Διαβητολογικού
ελέγχου
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, από 08:00 έως 11:00.
Τα παραπάνω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν
στο Δημαρχείο Ιλίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και για τη συμμετοχή σε αυτά θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα με την κυρία
Ευτυχία Ξανθουδάκη 213 2030 018 και την κυρία
Ελένη Αδάμ 210 2624 090.

ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 25,7%

Η Ελλάδα πρώτη σε
ανεργία στην Ευρωζώνη

Σ

ταθερό στο 11,5% παρέμεινε το ποσοστό της
ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο του
2014, με την Ελλάδα να βρίσκεται και πάλι στην
πρώτη θέση με ποσοστό 25,7%, αν και παρουσίασε τη
μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ, αφού τον Νοέμβριο του 2013 η ανεργία στην
Ελλάδα είχε αγγίξει το 28%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η
ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat, το ποσοστό

ανεργίας στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρά κατά 0,1%
σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 και άγγιξε
το 10%.
Η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή υπολογίζει πως
24.423.000 Ευρωπαίοι πολίτες είναι άνεργοι εκ των
οποίων οι 18.394.000 είναι πολίτες κρατών - μελών της
Ευρωζώνης. Ανάμεσα στα κράτη - μέλη η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της σχετική λίστα με 25,7% (στοιχεία
Σεπτεμβρίου 2014), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Αυστρία με 4,9% και τη Γερμανία με 5%.

Δεύτερη στη λίστα με το υψηλότερο ποσοστό ανεργία
βρίσκεται η Ισπανία με 23,9% και ακολουθεί η Κύπρος
με 16,8% και η Κροατία με 16,3%. Συγκριτικά με τον
Νοέμβριο του 2013 η ανεργία μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, αυξήθηκε σε τέσσερα και παρέμεινε σταθερή σε
δύο, το Βέλγιο και τη Σλοβενία. Η μεγαλύτερη αύξηση
του ποσοστού ανεργίας καταγράφεται στην Ιταλία
(13,4% από 12,5%) και τη Φινλανδία (8,9% από 8,3%).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ξεκινά η απογραφή στρατεύσιμων
νέων στη Δυτική Αττική

Γ

νωστοποιείται ότι όσοι είναι γεννημένοι το έτος 1997 πρέπει να παρουσιαστούνε στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) των δήμων
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου
2015 ή στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής, στο Στρατόπεδο
«ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», στο Ρούφ (είσοδος από την πύλη της οδού Π.Ράλλη 2),α) την
10/02/2015 όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Α-Θ, β) την 11/02/2015 όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Ι-Ρ και γ) την 12/02/2015 όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από
Σ-Ω, από ώρα 10:00 μέχρι 12:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, για να συμπληρώσετε
και να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής.
Κατά την παρουσίασή τους οι νέοι πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί :

Α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό Δήμου από το
οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.
Β) Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον υπάρχουν προβλήματα υγείας.
Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Οι στρατεύσιμοι πρέπει να γνωρίζουν :
α) Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.
β) Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα Δ.Α. (μετά την 31η Μαρτίου 2015) και μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η κλάση
τους, υπέχουν μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.
γ) Όσοι αρνούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο Δ.Α. θεωρούνται ότι δεν
το υπέβαλαν.
δ) Όσοι δεν καταθέσουν Δ.Α. υπέχουν δίμηνη πρόσθετη υπηρεσία.
ε) Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει,
ο Τακτικός Καθηγητής Πολιτικής & Πολιτισμικής Γεωγραφίας στη Σορβόννη
(Πανεπιστήμιο ¨PARIS I¨), Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α.
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), συν-Διευθυντής του
επιστημονικού περιοδικού ¨ANATOLI¨ (διεπιστημονική προσέγγιση των εξελίξεων,
στην περιοχή, από την Αδριατική έως την Κασπία, από τον Εκδοτικό Οίκο ¨CNRS
EDITIONS¨), & τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας ¨ΕΣΤΙΑ¨,
κ. Γεώργιος – Στυλιανός Πρεβελάκης,με θέμα : «Ποιοι είμαστε;».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, ώρα 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου («Δημήτριος
Καλλιέρης»), στην πλατεία Αγ Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Μελέτιος Ι. Μπουραντάς
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου & Δημοτικός Σύμβουλος
Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου & Μέλος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Σε νέα δίκη παραπέμπονται Θέμης Μπαλασόπουλος και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.!
- Σύμφωνα με το κατηγορητήριο «εισήλθαν παράνομα και διατάραξαν την ομαλή
διεξαγωγή της υπηρεσίαςστον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, στις 6 και 7 Μαρτίου του 2010»

Λ

ίγες ημέρες πριν τις Βουλευτικές
Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015, σε νέα δίκη παραπέμπεται η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α, με την κατηγορία της «διατάραξης οικιακής ειρήνης», για τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου, τον
Μάρτιο του 2010, στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., Θέμης Μπαλασόπουλος, και όλα
τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τού 2010, καλούνται να δικαστούν, από το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στα Δικαστήρια της
πρώην Σχολής Ευελπίδων (Κτίριο 8 -

Αίθουσα 1), στις 9.00 το πρωί, την
ερχόμενη Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015,
διότι «παράνομα εισήλθαν και διατάραξαν την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας» - σύμφωνα με το κατηγορητήριο στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, στις 6 και 7 Μαρτίου του 2010.
Ήταν η εποχή, που οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - από τους
πρώτους στο Δημόσιο - αντέδρασαν
στις πρώτες περικοπές των αποδοχών
τους και την αφαίρεση βασικών εργασιακών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Υπενθυμίζεται, ότι την δίωξη σε βάρος

των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκάλεσε αίτηση, που είχε καταθέσει στον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, ο τότε Δήμαρχος Πειραιά, Παναγιώτης Φασούλας, ενώ βασικός μάρτυρας στην υπόθεση είναι ο
πρώην Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. (νυν
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης.
«Κοινό στοιχείο όλων αυτών των ποινικών διώξεων είναι η προσπάθεια να
καμφθεί το φρόνημα και η αγωνιστικότητα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., στοχοποιώντας με κάθε δυνατό τρόπο τους
ανθρώπους, που τους εκπροσωπούν,

δημιουργώντας με ζηλευτή εφευρετικότητα αδικήματα εκεί, όπου υπάρχει μόνο
άσκηση νομίμων απεργιακών δικαιωμάτων και στηρίζοντας τις κατηγορίες, σε
καταθέσεις ανθρώπων, που υπηρετούν
με κάθε δυνατό τρόπο το σύστημα και
είναι γνωστοί για τον βίο και την Πολιτεία
τους. Οι εργαζόμενοι απαντούν, πως
δεν εκβιάζονται και δεν τρομοκρατούνται. Θα συνεχίσουν τον αγώνα τους
ενωμένοι, μέχρι να ανατραπεί η πολιτική
των μνημονίων που εφαρμόζουν συγκυβέρνηση και τρόικα και έχει διαλύσει την
Ελληνική κοινωνία» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Δίμηνος απολογισμός της νέας Διοίκησης της ΚΕΔΕ
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Θεσμικά, οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα που προχώρησαν

Τ

ον απολογισμό δράσης αλλά και τις διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το
δίμηνο Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου έδωσε στη
δημοσιότητα η νέα Διοίκηση της ΚΕΔΕ.
Αναλυτικά οι 15 δράσεις και διεκδικήσεις αφορούν στα
εξής:

Οικονομικά

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να ψηφιστεί νομοθετική
ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους που
έχουν οφειλές στο Δημόσιο , να τους παρακρατείται εφόσον το επιθυμούν από τους Κ.Α.Π. ποσοστό 5% , έτσι
ώστε με τον τρόπο αυτό και να αποπληρώνονται οι
οφειλές που υπάρχουν, αλλά και να διασφαλίζεται η
ομαλή λειτουργία τους.
2.
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων , μέσω
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάθος
35ετίας και με χαμηλότερο επιτόκιο.
3.
Ασκήσαμε πιέσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κι εξασφαλίσαμε πρόσθετες πιστώσεις για την συνέχιση έργων των Δήμων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ των ΟΤΑ».
Πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών με Υπουργούς,
πολιτικούς αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων, με
σκοπό την παρουσίαση και προώθηση των θέσεων και
των θεσμικών αιτημάτων της Κ.Ε.Δ.Ε..

Αναπτυξιακά

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να ψηφιστεί ρύθμιση , σε
νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας , με την οποία δίνεται ρόλος στην Αυτοδιοίκηση
Α’ Βαθμού στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Π.Α., για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
6.
Πετύχαμε να διατηρηθεί το ειδικό φορολογικό

Το διάστημα 18/1-31/1
Ο «Θέογνις» φιλοξενεί την
έκθεση ζωγραφικής 20+20

Από 18 έως 31 Ιανουαρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Θέογνις» φιλοξενεί την έκθεση ζωγραφικής
20 + 20 για τα 20 χρόνια του Μουσείου Ελληνικής
Παιδικής Τέχνης.
«20 παιδιά και 20 καλλιτέχνες ζωγραφίζουν για τα
20 χρόνια του Μουσείου»
Εγκαίνια, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ώρα 18:30
Την έκθεση θα παρουσιάσει η αντιπρόεδρος του
Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης Ίρις Κρητικού

καθεστώς του μειωμένου
Φ.Π.Α. σε περιοχές της
Ελλάδος, όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο
120 της 92/77/ΕΟΚ ,
Ευρωπαϊκής Οδηγίας του
Συμβουλίου της 19ης
Οκτωβρίου 1992, με την
οποία
προβλέπονται
εξαιρέσεις στους κανόνες εφαρμογής ορισμένων ποσοστών Φ.Π.Α. σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές
ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, με στόχο να ληφθεί
υπόψη η μοναδικότητα της γεωγραφικής τους θέσης και
να εξασφαλισθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
των μεταφορών.

Θεσμικά

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να παραταθεί μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2015 η ισχύς των συμβάσεων που
έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες
στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν
βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», η οποία εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να ψηφιστεί νομοθετική
ρύθμιση για την παράταση της ισχύος των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
Πραγματοποιήσαμε τα εγκαίνια του πρώτου Κ.Ε.Π.
Υγείας στη Βόρειο Ελλάδα, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.
10. Πετύχαμε να δοθεί παράταση στην προθεσμία
υποβολής αιτημάτων στα Μέτρα 321 και 322 του Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 20072013», που αφορά αγροτικούς – περιφερειακούς
Δήμους.
11. Προωθήσαμε τη σύμπραξη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε.

και της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από
την Αυτοδιοίκηση.
Ασκήσαμε
με
επιτυχία πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να υιοθετηθεί
ένα νέο και δικαιότερο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Πετύχαμε να υιοθετηθεί η πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. και να
μεταφερθεί σε προσωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. το προσωπικό ΑμΕΑ που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε Ο.Τ.Α.
Απασχόληση

Διασφαλίσαμε μέσα από την υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, 34.000 θέσεις
εργασίας για απασχόληση ανέργων στους Ο.Τ.Α. όλης
της Ελλάδος.
Οργανωτικά

Πάρθηκε απόφαση για διοργάνωση 13 Περιφερειακών
Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων, ενόψει της διοργάνωσης του Κεντρικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο, προκειμένου αφενός να
αναδειχθούν τα ειδικά τοπικά προβλήματα ανά Περιφέρεια και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις εκ
μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπισή τους.
Αφετέρου, να συζητηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της
Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό και συλλογικό ρόλο της.

Γιορτή των κατηχητικών συντροφιών
του Αγίου Νεκταρίου στα Ανω Λιόσια
Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας μοίρασε σε όλα
τα παιδιά από ένα δωράκι.

Μ

ια πολύ όμορφη γιορτή διοργάνωσαν οι κατηχητικές συντροφιές του Αγίου Νεκταρίου στο
χώρο εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων.
Παρόλο που τα παιδιά συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα, απέδωσαν με άνεση τους ρόλους
που είχαν πάρει .
Μετά το τέλος της παράστασης ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας μοίρασε σε όλα τα παιδιά από ένα
δωράκι. Ενώ τρία από αυτά πήραν και τους τρεις λούτρινους αρκούδους.
Τη διευθύντρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου κυρία Κωνσταντίνα Σύρμα ευχαρίστησε ο πάτερ
Μηνάς για την παραχώρηση του χώρου ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
Τις παραστάσεις παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και οι δημοτικοί σύμβουλοι κος Κρεμμύδας, κα
Μπάρα , κος Χατζητρακόσιας , κος Κοψαχείλης , κος Δρόλιας και κος Αβράμης.
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Ανήμερα του εορτασμού των Φώτων.
Η πρωτοχρονιάτικη πίτα στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου

Μ

ε τη συμμετοχή μεγάλης εκπροσώπησης του
Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα του εορτασμού των Φώτων.
Αμέσως μετά την ευλογία της βασιλόπιτας που τελέστηκε από τους πατέρες της εκκλησίας το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος αναφέρθηκε στο
διαρκές μέλημα της Δημοτικής Αρχής που είναι η συνολική
και ισότιμη ανάπτυξη του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής σε
όλα τα επίπεδα.
Ο Δήμαρχος θέλησε να αφιερώσει το κομμάτι του στην
πρώην Δήμαρχο Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου, επισημαίνοντας την καλή συνεργασία, αλλά και τον σημαντικό
ρόλο που έχει διαδραματίσει στην ανάπτυξη της πόλης του
Ζεφυρίου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Φιλόξενος οικοδεσπότης ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου
Γιάννης Μαυροειδάκος

Φιλόξενος οικοδεσπότης ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος, έχοντας στο πλευρό του όλους τους
Ζεφυριώτες αιρετούς και πιο συγκεκριμένα τον Αντιδή

μαρχο Θανάση Σχίζα,
τους
αναπληρωτές
Δημάρχους
Τζένη
Μπάρα και Γιώργο
Αντωνόπουλο,
τον
Πρόεδρο των Παιδικών
Σταθμών Γιώργο Κούρκουλο και το Τοπικό
Συμβούλιο με επικεφαλής τον Ηλία Κοκκίνη,
τόνισε πως όπου
υπάρχει ισχυρή θέληση, το έργο είναι ορατό
δια γυμνού οφθαλμού.
«Θα συνεχίσουμε με
τον ίδιο ζήλο, για την
ανάπτυξη της πόλης
μας» διαβεβαίωσε κλείνοντας το σύντομο λόγο
του ο Γιάννης Μαυροιεδάκος.
Τις ευχές τους στη συνέχεια έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Φυλής, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων,
Σάββας Σάββας και Γιώργος Αβράμης, πρώην Δήμαρχοι
του Ζεφυρίου, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων που
έδωσαν το «παρών», Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι,
Πρόεδροι Συλλόγων κι Εκπρόσωποι Πολιτιστικών και Μαζικών Φορέων της πόλης του Ζεφυρίου

Το ζεστό καλωσόρισμα του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου την καλωσόρισε , στην κατάμεστη
αίθουσα συνεδριάσεων, ξεκινώντας και αυτός, με «καλά λόγια» για τους εργαζόμενους – συνεργάτες της Περιφερειακής Ενότητας , που συνολικά υπερβαίνουν εαυτόν και ανταποκρίνονται, παρά τις ελλείψεις , στα αυξημένα καθήκοντα τους, όπως
τόνισε.
«Μαθαίνουμε γρήγορα» είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης, αναφερόμενος
στην αποτελεσματικότητα και στη λύση τω προβλημάτων . Εν συντομία μίλησε για το
πως η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας από τις πρώτες μέρες , αντιμετώπισε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις ,κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην προσφορά και στο έργο
της Πολιτικής Προστασίας τις τελευταίες μέρες με την κακοκαιρία.
«Έτσι θα συνεχίσουμε» είπε ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόσθεσε : «με τη δουλειά
και τον αγώνα μας, μας περιμένουν καλύτερες μέρες»: . Οι εργαζόμενοι με «ζεστά»
λόγια αντευχήθηκαν , τόσο στην κ. Ρένα Δούρου, όσο και στον ίδιο , με ευχές και για
την ονομαστική του εορτή.
Παρόντες στη συνάντηση- κοπή της πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ήταν: οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιώτα Παππά, Ταξιάρχης Φαρμάκης και
Αριστέα Βάβουλα, ο κ. Κώστας Μπούκας από τη Γραμματεία της ΔΥΝΑΜΗΣ ΖΩΗΣ,
ο κ. Άλκης Ζαβερδινός Πρόεδρος της ΟΣΥΠΑΕ, ο κ. Γεώργιος Κυριακόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής καθώς και ο Πρόεδρος του
Τοπικού Παραρτήματος Δυτικής Αττικής κ. Ευθύμιος Κοκμοτός

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

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

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997
& 210 5571996

Στο σιντριβάνι που δεσπόζει
στη «μικρή πλατεία»
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ο αγιασμός των υδάτων στα Άνω Λιόσια

Λ

αμπρός και με τη
συμμετοχή πλήθους
κόσμου, υπήρξε ο
εορτασμός των Θεοφανείων στην πόλη των Άνω Λιοσίων. Η θεία λειτουργία
τελέστηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στον
πολιούχο Ιερό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, παρουσία του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού και πολλών μελών
της Δημοτικής Αρχής.
Ξεχωριστή στιγμή της
θείας Λειτουργίας εντός του
Ναού, εν αντιθέσει με άλλες χρονιές λόγω του
τσουχτερού κρύου, υπήρξε το συμβολικό
πέταγμα της περιστεράς.
Με το πέρας της λειτουργίας το εκκλησίασμα

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που πλήττουν και τον Δήμο Αχαρνών για την προστασία
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων θα λειτουργούν οι παρακάτω θερμαινόμενες αίθουσες:
Από τις 08:00 έως τις 20:00:
1ο ΚΑΠΗ - Πλατεία Αγ. Νικολάου
2ο ΚΑΠΗ – Αγ. Πέτρος
3ο ΚΑΠΗ – ΠΟ.ΚΕΝ. Κόκκινου Μύλου
4ο ΚΑΠΗ – Αγ. Άννα
Από τις 08:00 έως τις 15:00:
ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου
Για διανυκτέρευση θα παραμείνει ανοιχτή η
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Φιλαδελφείας & Μπόσδα)

κινήθηκε προς την πλατεία Μητροπόλεως
όπου τηρώντας την παράδοση ο εφημέριος
του ιερού Ναού πατήρ Κανέλλος, τέλεσε τον
Αγιασμό των υδάτων στο σιντριβάνι που
δεσπόζει στη «μικρή πλατεία»

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

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Πολιτική
Προστασία του Δήμου Αχαρνών θα βρίσκεται
στην διάθεση των δημοτών όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-24.35.665.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
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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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΣΟΙ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΤΟΥ
40ΗΜΕΡΟΥ ΜΝΗΝΟΣΥΝΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 4.1.2015
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015 ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
17: 30 Αρχιερατικός Εσπερινός
Περιφορά της εικόνας και
των λειψάνων
του Αγ. Γεωργίου
εξ Ιωαννίνων
Μετά το πέρας της λειτουργίας θ’
ακολουθήσει κέρασμα
από τον σύλλογο Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
08:00 - Θεία Λειτουργία

Πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
«Συμμαχία για την Εργασία»

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη, κατάρτιση και θέσεις
εργασίας στους άνεργους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ.

Π

ιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
«Συμμαχία για την Εργασία» Το
Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» του ΟΑΕΔ προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη, κατάρτιση και θέσεις εργασίας στους άνεργους
απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ.

Ο ΟΑΕΔ, η ManpowerGroup, το
ΜΕΝΟΝ Network και η Μ.Κ.Ο. Praksis
ενώνουν τις δυνάμεις τους και παίρνουν
την πολύ σημαντική πρωτοβουλία να
εμπλουτίσουν την αγορά εργασίας με
στελέχη, δίνοντας φτερά στα όνειρα των
νέων.
Ο στόχος του Προγράμματος είναι να
γίνει Σύμμαχος για 200 νέους ανέργους
αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας) βοηθώντας τους να ενταχθούν ομαλά στην επαγγελματικό χώρο,
προσφέροντας πλήρη υποστήριξη για
την καλύτερη δυνατή μετάβασή τους.
Οι νέοι υποψήφιοι θα επωφεληθούν
από τις κατάλληλες υπηρεσίες αξιολόγησης, εργασιακής συμβουλευτικής και
ανάπτυξης / αναβάθμισης δεξιοτήτων.
Συμπληρωματικά, η ένταξή τους στο
εργασιακό περιβάλλον θα εξελιχθεί και,
κατά το Α’ τρίμηνο της απασχόλησης,
μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες
προς εργοδότη και νέο εργαζόμενο.
Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα θα δίνει τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες εργοδότες να προσφέρουν την υποστήριξή
τους στην επαγγελματική κατάσταση των
αποφοίτων ΕΠΑ.Σ Επιπλέον, τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ θα συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα και στη διαδικασία επιλογής,
αξιολόγησης και παροχής συμβουλευτικής στους απόφοιτους και στη μετάβασή
τους στην αγορά εργασίας.
Το όραμα του Προγράμματος είναι να
δημιουργήσει ένα βιώσιμο Μοντέλο
Συνεργασίας μεταξύ αξιόπιστων φορέων
που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία
η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μετάβαση από τη μάθηση στην αγορά εργασίας.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος, οι εταίροι θα

συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες δικτύωσης, διάδοσης κι ανταλλαγής γνώσεων.

Ένα Πρόγραμμα με Στόχους Ουσίας
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για
την Εργασία» έχει στόχους με ουσία, οι
οποίοι προσφέρουν ολοκληρωμένες
λύσεις στους νέους που ψάχνουν εργασία, αλλά και στην αγορά εργασίας που
τους αναζητά. Πιο συγκεκριμένα, μέσα
από αυτό το Πρόγραμμα, θα επιδιωχθούν πολλοί στόχοι, με βασικούς τους
παρακάτω: H ευθυγράμμιση του περιεχομένου των προσφερόμενων προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς. Η
συμμετοχή κι η υποστήριξη των εργοδοτών, καθώς μέσα από ένα δομημένο
πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να
εκτιμήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις
που μπορούν να τους προσφέρουν οι
απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας). Να προσφέρει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και ενημέρωσης για θέματα
αγοράς εργασίας σε 200 άνεργους απόφοιτους ΕΠΑ.Σ και με στόχο τουλάχιστον, το 30% να απορροφηθεί σε θέσεις
εργασίας μετά το πρώτο 6μηνο.
Ένα Πρόγραμμα με Οφέλη για όλα
τα Μέλη
Το Πρόγραμμα «Συμμαχία για την
Εργασία» προσφέρει πολλαπλά οφέλη
σε όλους τους συμμετέχοντες: στους
άνεργους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ και
τους εργοδότες.

Προσφέρει θέσεις εργασίας, ανανέωση
στην αγορά εργασίας, αποτελεσματική
μεθοδολογία αξιολόγησης, σωστή επιλογή και τοποθέτηση, στήριξη, παρακολούθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πολλά
άλλα ουσιαστικά οφέλη που δημιουργούν ένα βιώσιμο εργασιακό μοντέλο.
Για αυτούς τους λόγους, το Πρόγραμμα
«Συμμαχία για την Εργασία» αποσκοπεί
σε μια επιτυχημένη πορεία που θα διευρύνει το ίδιο το Πρόγραμμα, αλλά και
τους εργασιακούς ορίζοντες όλων των
μελών που θα συμμετέχουν.

Ένα Πρόγραμμα… με υπογραφή
Pares

Το PARES είναι μα πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
των Υπηρεσιών Απασχόλησης (Δημόσιων, Ιδιωτικών και μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα).
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας,
PARES, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους από τις συμπράξεις των Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατώνμελών της Ε.Ε, σε συνεργασία με τρίτους
φορείς.
Η ελληνική πρόταση, το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία»,
επελέγη πρώτη σε σειρά μεταξύ των 53
προτάσεων που αξιολογήθηκαν.
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ΒΟ ΥΛΕΥΤΙΚ ΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΡΗΤΗ
Oι περιφέρειες που
κρίνουν το αποτέλεσμα

Σ

το μικροσκόπιο των επιτελών του Αντ. Σαμαρά και
του Αλ. Τσίπρα βρίσκονται
τρεις μεγάλες περιφέρειες της
χώρας, το λεκανοπέδιο Αττικής, η
Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη,
που αποτελούν «κλειδιά» για το
αποτέλεσμα των εκλογών της
25ης Ιανουαρίου. Στην Αττική ο
ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το προβάδισμα
έναντι της ΝΔ, ενώ το κυβερνών

κόμμα προηγείται στους περισσότερους νομούς της περιφέρειας.
Στην Κρήτη το «εκλογικό παιχνίδι»
αφορά το σύνολο της Κεντροαριστεράς.

Oι περιφέρειες που κρίνουν το
αποτέλεσμα
Χωρισμένη στα... δύο εμφανίζεται αυτή την ώρα η ελληνική επικράτεια, με βάση την πρόθεση
ψήφου των πολιτών, έτσι όπως
καταγράφεται σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις τις οποίες
έχουν στα χέρια τους τα επιτελεία
των κομμάτων. Από τη μια πλευρά
βρίσκεται το Λεκανοπέδιο Αττικής,
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να
διατηρεί το προβάδισμα έναντι της
ΝΔ και από την άλλη η περιφέρεια,
στους περισσότερους νομούς της
οποίας το κυβερνών κόμμα προηγείται του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ο Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ

‘’Το ΠΑΣΟΚ εγγυητής της ασφαλούς
εξόδου από την κρίση’’

Τον Γιώργο Φλωρίδη, επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης,
καλωσόρισε και ευχαρίστησε ο πρόεδρος του Κινήματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κοινό αγώνα τους, «στη μάχη αυτών των
τόσο κρίσιμων εκλογών για τη χώρα», σε κοινές δηλώσεις που είχαν αμέσως πριν τη συνάντηση που ακολούθησε, στη Χαριλάου Τρικούπη.
«Ο Γιώργος Φλωρίδης, με τον οποίο γνωριζόμαστε
σχεδόν 40 χρόνια, έχει καθαρές ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις, πιστεύει στην ανάγκη ενός σύγχρονου λειτουργικού κράτους, ενός νέου παραγωγικού μοντέλου,
σε μία Ελλάδα ανταγωνιστική, ισχυρή μέσα στην Ευρώπη» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βενιζέλος
σημείωσε ότι «αυτό το παλεύει με δημοκρατικό και
παραταξιακό ήθος, γιατί όταν διαφώνησε με καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί πριν τον ανασχηματισμό
του Ιουνίου 2011 παραιτήθηκε από βουλευτής και παρέδωσε την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ» και υπογράμμισε ότι

Με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ
κατεβαίνουν οι Οικολόγοι-Πράσινοι

Η

συνάντηση Aριστεράς και Oικολογίας είναι μια πολύ
σημαντική υπόθεση. Πρόκειται για μια κρίσιμη συνθήκη τόσο για το μέλλον της χώρα όσο και της
Ευρώπης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση
αντιπροσωπιών μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των Οικολόγων Πράσινων.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας «το ζητούμενο δεν είναι η επιστροφή στο 2009, με παρούσες όλες τις πολιτικές που αποτέλεσαν βασικές αιτίες της κρίσης.
Ζητούμενο είναι η αλλαγή παραδείγματος. Η παραγωγική
ανασυγκρότηση με σεβασμό στο περιβάλλον. Η βιώσιμη
ανάπτυξη με αειφορία και περιβαλλοντική ισορροπία.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους Οικολόγους Πράσινους πορευτήκαμε μαζί σε όλα τα κινήματα και τα μέτωπα

T

Γ, Παπανδρέου: Δεν είμαστε παρακολούθημα κανενός

o στίγμα του για την επόμενη ημέρα έδωσε από το
Αγρίνιο ο Γιώργος Παπανδρέου λέγοντας ότι το
Κίνημα - Σοσιαλιστών Δημοκρατών «δεν θα γίνει
παρακολούθημα κανενός» και «ακόμη περισσότερο δεν
μπορούμε να είμαστε ουραγός της δεξιάς επισφραγίζοντας
συντηρητικές και πελατειακές πολιτικές».
Τόνισε ωστόσο πως «ο πρωταγωνιστικός ρόλος» των
Δημοκρατών Σοσιαλιστών ειναι «αναντικατάστατος για
κυβερνητικές συνεργασίες με ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο».
Αναφερόμενος στο «διαζύγιο» με το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε πως επέλεξε τη ρήξη με το κομματικό
κατεστημένο [...] όπως και ο Ανδρέας το ‘74» και σημείωσε ότι όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν
μιλούν για διάσπαση. Άσκησε παράλληλα κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας ότι «κάποιοι θέλουν να κυβερνήσουν στο όνομα της αριστεράς αλλά έχουν αγκαλιάσει το
ρουσφέτι και την πελατειακή λογική».Αναφερόμενος στην πρωθυπουργική του θητεία μεταξύ
2009 και 2011, είπε πως μπροστά στην ανάγκη να μη διαταραχθεί η κυβερνητική σταθερότητα
και η πορεία της χώρας «κατάπιε» πολλά, ανέχτηκε συμπεριφορές που γνώριζε «οτι μας πλήγωναν», «στρογγυλέματα θέσεων» και «συμβιβασμούς».
Παραδέχτηκε πως θα μπορούσε να είχε υπάρξει πιο αποφασιστικός, όπως τόνισε πως δεν
έπαιξε τη χώρα «στα ζάρια». Τόνισε δε πως το μνημόνιο δεν θα ήταν αναγκαίο αν δεν είχε προηγηθεί η «πορεία προς το χάος» την περίοδο 2004-2009.

«τώρα, η παρουσία του, το ήθος
του, οι κοινωνικές του αναφορές μάς επιτρέπουν να πολλαπλασιάσουμε το
μήνυμά μας που
λέει στον Έλληνα
πολίτη:
"Άκουσε, το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί
να είναι ο μόνος εγγυητής για τη μετεκλογική πορεία της
χώρας". Γιατί η χώρα χρειάζεται εθνική ενότητα, εθνική
στρατηγική, πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό που κατακτήσαμε με τόσες θυσίες, πρέπει να σχεδιάσουμε και να
οικοδομήσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα μετά το μνημόνιο
και την κρίση για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος».
Εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή
του να συμμετάσχει και να συμπαραταχθεί με το
ΠΑΣΟΚ- Δημοκρατική Παράταξη, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι οι εκλογές γίνονται σε μία πάρα πολύ δύσκολη
συγκυρία για την Ελλάδα και πιστεύει ότι έτσι θα υπηρετήσει καλύτερα την άποψη που έχει, ότι «πρέπει να
ορθωθεί μία ισχυρή δύναμη απέναντι στον συντηρητικό
εκβιασμό και απέναντι στον αριστερό ανεύθυνο λαϊκισμό».

πάλης για τη προστασία του περιβάλλοντος στην πατρίδα
μας.Από το μέτωπο για τη προστασία των θαλασσών και της
ακτογραμμής της πατρίδας μας ως τους αγώνες ενάντια στα
δασοκτόνα και περιβαλλοντοκτόνα νομοσχέδια.
Τώρα ήρθε η στιγμή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και στο
ίδιο ψηφοδέλτιο.
Πρόκειται για μια απόφαση ιστορική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι το κόμμα που
εκπροσωπεί στην Ελλάδα τους Ευρωπαίους Πράσινους.
Μια δύναμη με ισχυρή παρουσία τόσο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όσο και σε εθνικά κοινοβούλια σημαντικών κρατών
στην Ευρώπη, όπως το Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου πολύ
πρόσφατα μάλιστα συμμετείχαν στην γερμανική κυβέρνηση.
Πρόκειται για μια στρατηγική συμμαχία που δεν αποβλέπει
μονάχα στις επικείμενες εκλογές, αλλά κυρίως προσβλέπει
στην από κοινού διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής
στην πατρίδα μαςί», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.

«Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΕΒΗ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ»

Δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Ρεπούση

Τ

ην απόφασή της να μην είναι υποψήφια στις εκλογές με κανένα συνδυασμό ανακοίνωσε η μέχρι
τώρα βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση.
Σε δήλωσή της η κ. Ρεπούση αναφέρει ότι υποστήριξε τους τελευταίους μήνες την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας σε προοδευτική κατεύθυνση μέσω της
προγραμματικής συμφωνίας πολιτικών δυνάμεων της
αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας.
«Η σύγκλιση αυτή θα μπορούσε να απεικονιστεί σ΄
ένα ευρύ ψηφοδέλτιο με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη
συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ και της πολιτικής οικολογίας,
αλλά το σχέδιο απέτυχε.
Η αριστερά δεν κατέφερε να υπερβεί τον κατακερματισμό της και να επιχειρήσει συγκλίσεις που υπερβαίνουν τις εσωκομματικές ισορροπίες για το καλό του
τόπου.»
Η κ. Ρεπούση δηλώνει ότι παραμένει ενεργή πολίτης
και πως θα παρακολουθεί τα τρέχοντα πολιτικά πράγματα από σχετική απόσταση.

Στο νομό Ημαθίας

Υποψήφια με την «Τελεία» του
Απ. Γκλέτσου η Κατερίνα Στανίση

Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, Κατερίνα Στανίση,
μπαίνει στη μάχη του σταυρού για το κόμμα του Απόστολου Γκλέτσου, «Τελεία».
Η συμφωνία έκλεισε ανήμερα των Θεοφανείων,
καθώς ο δήμαρχος Στυλίδας είχε συνάντηση στο γραφείο του με την Κατερίνα Στανίση.
Η γνωστή τραγουδίστρια αποδέχτηκε την πρόταση
του Απόστολου Γκλέτσου και θα κατέβει υποψήφια στο
νομό Ημαθίας.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ;
Κοντά την επιστροφή του
στον Πανελευσινιακό βρίσκεται

ο

32

χρο-

νος(25/10/1982)δεξι ός
αμυντικός

Βαγγέλης

Στουρνάρας που έμεινε
ελεύθερος από τον Αχαρναϊκό. Ο παίκτης ήταν
στον Πανελευσινιακό μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι.
Εχει αγωνιστεί ακόμα στον Ηλυσιακό, Λάρισα,
Ν.Σαλαμίνα Κύπρου, Ρόδος, Λαμία, Παναχαική,
Πυρσός Γρεβενών. Νίκη Βόλου, Ηρακλή Ψαχνών,
Ολυμπιακό Βόλου.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΑΓΚΟΛΙ ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ
ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΣΗ

Στην απόκτηση του 21 χρονου(18-3-1993) Ρόμπερτ Άγκολι προχώρησε ο Μανδραικός .
Ο νεαρός μέσος, αποτελεί την Πέμπτη κατά σειρά μεταγραφή στην
ομάδα της Μάνδρας καθώς ο παίχτης επέστρεψε και πάλι ύστερα
από έξι μήνες.
Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί ακόμα στον ΗλυσιακόΑτρόμητο Αθήνας-Θραασύβουλο.
***Παίκτες του Μανδραικού είναι και οι Γιώργος Ζαχαράτος 28 ετών
(12-3-1986) μέσος που έμεινε ελεύθερος από τον Ιωνικό και πέρυσι
αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μάνδρας.
Εχει αγωνιστεί ακόμα σε: Φωστήρα, Αία
Σαλαμίνας, Ρόδο, Παναχαική, Ρούφ, Γλυφάδα.
Και ο Βαγγέλης Καμπάσης 22 ετών (7-81992) αμυντικός(δεξί) έμεινε ελεύθερος από
τον Ιωνικό ενώ έχει αγωνιστεί ακόμα στον
Φωστήρα και στην Θύελλα Ραφήνας στο
περσινό πρωτάθλημα .

Οι Χρήστος Γιαλιάς και Αλέξανδρος Παθιάκης
συνεχίζουν να ενισχύουν την ομάδα της Ελευσίνας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να κάνει την
τελική της αντεπίθεση στο δεύτερο γύρο.
Από εκεί και πέρα, στην Ελευσίνα έχουν προχωρημένες επαφές με τον 24χρονο Σταύρο Νικολάου.
Πρόκειται για αμυντικό χαφ και στόπερ, που έχει
περάσει από Θρασύβουλο και Καλλιθέα.

ΠΗΡΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΗ
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ο Αστέρας Μαγούλας ήρθε σε συμφωνία με τον 32 χρονο(6-12-1982) έμπειρο τερματοφύλακα Ανδρέα Αρχοντάκη που έμεινε ελεύθερος απο τον Πανελευσινιακό.
Ο εν λόγω έχει αγωνιστεί ακόμα στον Αχαρναικό, Δόξα Κατωκοπίου, Αρη
Λεμεσού, Καβάλα, Αγία Παρασκευή, Κόρινθο, Ρόδο, Προοδευτική, Φωστήρα.
Ακόμα πήρε και τον αμυντικό 21 χρονο Αντώνη Κούρτη που έμεινε ελεύθερος από την Γλυφάδας ενώ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ζακύνθου στο πρωτάθλημα της football league. Ο εν λόγω παίκτης έχει παίξει, επίσης, σε Αχαρναϊκό και Φωστήρα, ενώ έκανε τα πρώτα του βήματα στον Θρασύβουλο.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ
Ανακοινώθηκαν χθές απο την ΕΠΟ
οι διαιτητές και οι βοηθοί των αγώνων για τις ομάδες στην Δυτική Αττική(13η αγωνιστική).
Ο διατητής Κώστας Περράκης απο
τον σύνδεσμο Αθήνας για τρίτο παιχνίδι φέτος θα σφυρίξει την ομάδα
του Πανελευσινιακού με τον Παναρκαδικό στις 15:00 την Κυριακή στο
στάδιο Ελευσίνας.
Βοηθοί του είναι απο τον ίδιο σύνδεσμο οι: Κώστας Λεοντακιανάκος
και Κώστας Κορωνιός. Παρατηρητής
διαιτησίας είναι ο Φανός Ελευθέριος
απο την Εύβοια.
Στο άλλο μάτς που θα γίνει στην
Μάνδρα ο Μανδραικός υποδέχεται
την Καλαμάτα.
Αρχοντας της αναμέτρησης ο
Εμμανουήλ Μιάρης απο τα Δωδεκά

νησα με βοηθούς τους Καραγιαννίδη απο την Αθήνα και τον Τσιλιπάνο.
Παρατηρητής αγώνα ο Ηλίας Ντάφλος απο την Ανατολική Αττική.
Στην Ζάκυνθο στο μάτς του Ζακυνθιακού με τον Βύζαντα Μεγάρων
διαιτητής κληρώθηκε ο Νίκος Αγγελάκος απο τον σύνδεσμο Αρκαδίας
με βοηθούς τους συμπατριώτες του
Κώστα Δημογέροντα και Ιωσήφ Νίκα.
***Ρεπό έχει ο Αστέρας Μαγούλας...
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Ξεχωριστή διάσταση στην πόλη έδωσαν
οι εορταστικές εκδηλώσεις του δήμου Ασπροπύργου

Τ

ελικά η παρουσία του δημοτικού
συμβούλου Μελέτιου Μπουραντά
στο δήμο Ασπροπύργου, μόνο
θετική διάσταση μπορεί να προσδώσει.

στε στις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην πόλη του
Ασπροπύργου, οι οποίες διοργανώθηκαν
υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου.

την εορταστική περίοδο στον δήμο.
Στις εκδηλώσεις μαζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας
και των μικρών παιδιών.

Ήδη, το θετικό του έργο άρχισε να φαίνεται μέσα από το Πνευματικό Κέντρο,
του οποίου είναι πρόεδρος. Αναφερόμα-

Δεν υπήρχε δημότης που να μην διαπίστωσε ότι κάτι διαφορετικό εξελίχθηκε
φέτος

Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μέλλον
με σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις για
όλες τις ηλικίες τη φετινή χρονιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

‘’Εκτεθειμένος ο Δήμος
Μάνδρας Ειδυλλίας από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή
η οποία δεν ψήφισε
προϋπολογισμό.

Με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα που αφορούν
στην πρόσφατη ψήφιση του προϋπολογισμού
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας από τη νέα αιρετή
αρχή και τα οποία εστιάζουν στην αύξηση των
τελών ύδρευσης, αποσαφηνίζουμε ότι είναι μέτρα
τα οποία σχεδίασε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
του κου Γ. Δρίκου και αποτελούν συνέχεια της προβληματικής οικονομικής διαχείρισης του Δήμου.
Παρότι με αυτά τα μέτρα η τωρινή Δημοτική Αρχή
δε συμφωνεί, ήταν υποχρεωμένη να τα ψηφίσει για
τους παρακάτω λόγους…
1) Η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας με Δήμαρχο την κα Γιάννα Κριεκούκη
ορκίσθηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 26 Δεκεμ-

βρίου 2014. Είχε δηλαδή στη διάθεση της πέντε (5)
ημέρες μέχρι το τέλος του 2014…

2) Παρέλαβε ένα Δήμο που δεν είχε καταθέσει
προς ψήφιση τα τέλη, το τεχνικό πρόγραμμα
έργων, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης και
τον προϋπολογισμό του 2015. Η απελθούσα
Δημοτική Αρχή δεν τα είχε καταθέσει προς ψήφιση
στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών (καταληκτική ημερομηνία η 15η
Νοεμβρίου 2014).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οικονομική υπηρεσία
του Δήμου είχε ενημερώσει εγκαίρως την απελθούσα δημοτική αρχή με δύο (2) σημειώματα για την
αναγκαιότητα ψήφισης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου
2014. Στο π ρώτο με αριθμό π ρωτοκόλλου
23413/6.10.2014, προς Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο, αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Επισημαίνεται ότι
η καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού, θα
επιφέρει δυσχέρειες, όχι μόνο στην οικονομική
αλλά και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου… ».
Στο
δεύτερο
με
αριθμό
π ρωτοκόλλου
26954/28.11.2014, αναφέρεται στις ημερομηνίες
που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για την ψήφι-

Προσοχή στην καύση ξύλων στα τζάκια

Να μην κάνουν χρήση στα τζάκια, ξυλεία που προέρχεται
από έπιπλα ή δομικά υλικά, επισημαίνουν , επιστήμονες
από την Ένωση Ελλήνων Χημικών

Ν

α μην κάνουν χρήση στα τζάκια, ξυλεία που προέρχεται από έπιπλα
ή δομικά υλικά, επισημαίνουν επιστήμονες από την Ένωση Ελλήνων
Χημικών.
Από αυτή την ξυλεία εκπέμπονται οργανικές ενώσεις που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες όχι μόνο για την ατμόσφαιρα αλλά και για τον εσωτερικό αέρα των
σπιτιών.
Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από αυτές τις καύσεις ανήκουν
στην κατηγορία των αναπνεύσιμων σωματιδίων που μέσω της αναπνοής
φθάνουν στους επιθηλιακούς ιστούς των πνευμόνων και μπορούν να

ση του προϋπολογισμού.

3) Με άμεσες ενέργειες μετά την ημερομηνία
ορκωμοσίας, στις 26 Δεκεμβρίου, η νέα Αρχή προχώρησε σε δύο έκτακτες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με κατεπείγοντα χαρακτήρα, στις
30 και 31 Δεκεμβρίου 2014, που αφορούσαν στην
ψήφιση των παραπάνω.
Η Δήμαρχος Μάνδρας κα Γιάννα Κριεκούκη εξήγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προκύπτει
και από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ότι
καθίσταται επιτακτική η ψήφιση πριν την έλευση
του 2015, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά το
δυνατόν η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου που
απειλούταν με αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, προμήθειας καυσίμων, αποκομιδής απορριμμάτων κοκ.
4) Η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη, τόνισε ότι ο
προϋπολογισμός και οι υπόλοιπες αποφάσεις δεν
ευθυγραμμίζονται με τις προθέσεις και τις προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής και ότι μοναδικός της στόχος είναι η άμεση αναμόρφωση και τροποποίηση τους με γνώμονα την κάλυψη των προτεραιοτήτων των δημοτών. ‘’

συγκρατηθούν, μεταφέροντας τις επικίνδυνες ενώσεις. Από την καύση των
καυσόξυλων, παράγονται αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα,
αλλά και άλλοι ρύποι (αναλόγως της περιεκτικότητας των διαφόρων προϊόντων pellets που κυκλοφορούν).
Συγκεκριμένα από την οικιακή καύση ξύλου παράγονται και προσροφούνται
στα αιωρούμενα σωματίδια που εκπέμπονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και πολικές αρωματικές οργανικές ενώσεις, όπως φαινόλες και
οξέα, αλλά και οι αντίστοιχες πολυκυκλικές ενώσεις τους, οι οποίες εκτός από
ερεθιστικές για το αναπνευστικό σύστημα, ορισμένες είναι τοξικές και καρκινογόνες. Επιπλέον από τη χρήση ακατάλληλης για καύση ξυλείας, όπως π.χ.
καύση επίπλων ή δομικής ξυλείας εκπέμπονται πτητικές οργανικές ενώσεις.
Μια παράμετρος που δεν έχει αναφερθεί, εκτός από τη ρύπανση του εξωτερικού περιβάλλοντος, είναι η ιδιαίτερη επιβάρυνση του αέρα του εσωτερικού
χώρου στον οποίο γίνεται η καύση με τους επικίνδυνους ρύπους.
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ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

Χτύπησαν με λοστό ηλικιωμένο
ζευγάρι για να το ληστέψουν

Τον τρόμο έζησε ζευγάρι ηλικιωμένων όταν στις 05:00
τα ξημερώματα τρεις δράστες εισέβαλαν σε ισόγεια
κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό και αφού έδεσαν τους ιδιοκτήτες και την οικιακή βοηθό που βρισκόταν στο σπίτι

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γεράσιμος Γιακουμάτος στο πλαίσιο της πολιτικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία, υπέγραψε απόφαση
για την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των
τυφλών με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Ο Γ. Γιακουμάτος μετά την υπογραφή της υπουργικής
απόφασης, δήλωσε πως «η πρόνοια και η ουσιαστική
στήριξη των συνανθρώπων μας με αναπηρία είναι

άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Οπως γράφει το
protothema.gr, το ζευγάρι των ηλικιωμένων μαζί με την
οικιακή βοηθό πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Οι
τρεις δράστες, αφού τους χτύπησαν με λοστό, τους έδεσαν και στη συνέχεια έδρασαν ανενόχλητοι αφαιρώντας
αντικείμενα αξίας από το σπίτι.
Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται
ενώ η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται
για την περιβόητη σπείρα των Γεωργιανών με το σίδερο.
διαρκής και αμείωτη. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα ικανοποιούμε ένα δίκαιο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου
Τυφλών – Αναπήρων Μικροπωλητών και ατόμων με
ειδικές ανάγκες η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, διευρύνοντας τον
αριθμό των ειδών που μπορούν να πωλούν οι τυφλοί
με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Οι συνάνθρωποί μας με προβλήματα τυφλότητας
δικαιούνται ευκαιριών και δυνατοτήτων προκειμένου να
μπορούν νόμιμα να διεκδικήσουν την ομαλή, ισότιμη
και πλήρη ένταξή τους στην επαγγελματική και οικονομική ζωή, χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις»

Καταγγελίες ΕΛΣΤΑΤ ότι της ζητήθηκε να
καθυστερήσει την αναθεώρηση στοιχείων

Η

ηγεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προχώρησε
στην καταγγελία ότι στελέχη
του Δημοσίου την προσέγγισαν ζητώντας να καθυστερήσει την αναθεώρηση στοιχείων που σχετίζονται με τη
Διαδικασία περί Υπερβολικού Ελλείμματος. Η καταγγελία περιλαμβάνεται
στην δεύτερη ετήσια έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές
στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα που
δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει
πως «η ΕΛΣΤΑΤ προσεγγίστηκε κατά
το τέλος του 2014 από κάποια στελέχη του δημοσίου προκειμένου να
καθυστερήσει την εισαγωγή αναθεωρήσεων στα στοιχεία ΔΥΕ (Διαδικασία
Υπερβολικού Ελλείμματος), οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη νέα διαθέσιμα
στοιχεία υψηλής ποιότητας».
Όπως γραφει το in.gr , σύμφωνα με
την Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής
Πρακτικής το συμβάν αυτό είναι πολύ
απογοητευτικό, καθώς επιδεικνύει ότι
υπάρχει ακόμα έλλειψη της επίγνωσης της «πλήρους απρέπειας» της
προσέγγισης της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ δείχνει και έλλειψη κατανόησης της υποχρέωσης της ΕΛΣΤΑΤ να σέβεται και
να διασφαλίζει σε όλα τα επίπεδα ότι
η επιλογή των πηγών και μεθόδων
πραγματοποιείται μόνο βάσει στατιστικών κριτηρίων.
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Στη βάση αυτή η Επιτροπή παρότρυνε την κυβέρνηση να σεβαστεί
πλήρως τη δέσμευση που υπέγραψε
το 2012, υλοποιώντας όλες τις προβλεπόμενες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των διεθνών
στατιστικών προτύπων· να εγγυάται,
να υπερασπίζεται και να προάγει
στην κοινωνία την επαγγελματική
ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και να υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση
της εμπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και στην υπεράσπισή τους
όταν γίνονται προσπάθειες για να
υπονομευθεί η αξιοπιστία τους.

Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών που ρωτήθηκε από το
in.gr για το θέμα δήλωσε πλήρη
άγνοια για τα καταγγελλόμενα.
Η υπόθεση Γεωργίου

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά και στο χρονικό της δικαστικής
υπόθεσης του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέα Γεωργίου. Μεταξύ άλλων σημειώνεται πως

Προς: Εκπροσώπους Πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών
συνεργαζόμενων κομμάτων

θέμα: Πρόσκληση σε κοινή
σύσκεψη για τον καθορισμό
του τρόπου χρήσης των
χώρων που θα διατεθούν κατά
τη προεκλογική περίοδο.

Η Δήμαρχος έχοντας υπόψη
1.Τις διατάξεις των άρθρων 9
παρ.2και 115 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκαν με την
παρ.1 του άρθρου10 του
Ν.4239/2014.
2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ

«η μακροχρόνια δικαστική διαδικασία κατά του Πρόεδρου και υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ,
καθώς και οι περιστάσεις και τα γεγονότα που την περιβάλλουν, εξακολουθούν να αποδυναμώνουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ τόσο τώρα όσο και
στο μέλλον, καθώς και να πλήττουν
τη φήμη της ΕΛΣΤΑΤ και την ικανότητά της να εκπληρώνει τα καθήκοντά
της στην Ελλάδα».
Τέλος, αναφέρεται πως στο πλαίσιο
της ολοκλήρωσης της τρέχουσας
θητείας του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
στα μέσα του 2015, η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της
διαφάνειας της διαδικασίας διορισμού
στη θέση.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συστήνει
ότι πρέπει να οριστεί μία διαφανής και
αντικειμενική διαδικασία επιλογής
που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του
καλύτερου υποψηφίου.

«Μία τέτοια διαδικασία πρέπει να
περιλαμβάνει τον ορισμό στο νόμο
των αποκλειστικών κριτηρίων επιλογής για τη θέση, την προετοιμασία
μίας ολοκληρωμένης περιγραφής της
εργασίας και την χρήση ενός υψηλού
επιπέδου ανεξάρτητου συμβουλίου
επιλογής με νομική εντολή, το οποίο
θα αποτελείται από εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες στο πεδίο της
στατιστικής ή σχετικών επιστημών και
διοίκησης», σημειώνεται στην έκθεση.

Αριθμ 173 ΦΕΚ 277/Α/31-122014 με θέμα :Διάλυση της Βουλής προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας
Βουλής.
3. Την υπάρίθμ 14473/11-42012 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
Καλεί τους εκπροσώπους των
πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 σε κοινή σύσκεψη την
Παρασκευή 9-1-2015 και ώρα 12
το μεσημέρι στην αίθουσα του
δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας .

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι
που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το κόμμα το οποίο
εκπροσωπούν.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΘΕΜΑ
ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ :« Η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής, καθώς
και ο καθορισμός του τρόπου
χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο καθώς και άλλες
λεπτομέρειες».
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΟΠΛΑ
ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΥΛΗ

Τα ευρήματα από τις «γιάφκες»
σε Λουτράκι και Ανάβυσσο

Πλήθος ευρημάτων σε κρησφύγετο – «γιάφκα», που
εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Περαχώρας
Λουτρακίου αλλά και σε κρησφύγετο – «γιάφκα» στην
περιοχή της Αναβύσσου Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσίας μετά
τη σύλληψη του καταζητούμενου τρομοκράτη Χριστόδουλου Ξηρού.
Συγκεκριμένα σε κρησφύγετο – «γιάφκα», που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
(2) ζευγάρια πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος, καταφανώς πλαστές, με αριθμούς ΥΖΗ-2569 και ΥΡΧ-4397,
αντίστοιχα,
(4) φιάλες υγραερίου,
(89) μασούρια εκρηκτικής ύλης,
(45) τάπερ με άγνωστη ουσία, λευκού χρώματος, σε
στερεά μορφή (πιθανόν νιτρικό αμμώνιο),
κροτίδες,
(2) τσουβάλια σφραγισμένης εργοστασιακής συσκευασίας με νιτρικό αμμώνιο (40 κιλών),
τσουβάλι με κοκκώδη ύλη (πιθανόν νιτρικό αμμώνιο,)
πυροβόλο όπλο - πιστόλι, με φυσίγγιο στη θαλάμη και
προσαρμοσμένο γεμιστήρα με 6 φυσίγγια,
(26) γυάλινα μπουκάλια με ετικέτα με την ένδειξη:
«NITROMETHANES» (άλλα περιείχαν ουσία και αλλά
κενά),
(5) πλαστικά μπουκάλια, περιέχοντα ουσία και ετικέτα
με τις ενδείξεις «Methanol» και «ΜΕΘΑΝΟΛΗ»,
συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)
και ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας.
Σε εξωτερικό χώρο της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κλεμμένα οχήματα, τα οποία έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και μεταφέρθηκαν στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές - συγκριτικές εξετάσεις.Επίσης, στο άλλο κρησφύγετο – «γιάφκα» στην περιοχή της Αναβύσσου Αττικής, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
Περαχώρα Λουτρακίου
Περαχώρα Λουτρακίου
βιβλίο – χάρτης με χειρόγραφες σημειώσεις (πιθανό
δρομολόγιο διαφυγής),
(6) συσκευές κινητού τηλεφώνου,
κάρτες sim και στελέχη καρτών sim,
κάρτες μνήμης,
σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
συσκευή κινητού τηλεφώνου με προσαρμοσμένα
καλώδια και μπαταρία, πιθανόν προς χρήση ως μέρος
συνδεσμολογίας Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού Μηχανισμού,
(475) φυσίγγια διαμετρήματος 9mm,
(173) φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb
stick),
(2) κάδοι με λαστιχένια εξαρτήματα αυτόματου ποτίσματος με προσαρμοσμένα καρφιά (για την καταστροφή – «σκάσιμο» ελαστικών οχημάτων),
τεμάχιο χαρτιού, με χειρόγραφη σημείωση πινακίδας
κυκλοφορίας οχήματος «ΥΡΧ-4397» (σημειώνεται ότι
πλαστές πινακίδες με τον αριθμό αυτό βρέθηκαν στην
οικία στην ευρύτερη περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου).
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Γιουρμετάκης

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

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
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

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

22.5.14

Σε έξαρση η γρίπη, χτυπά και
με μεταλλαγμένη μορφή
(5.1.15)

Συν αγ ερμό έχε ι σημάνε ι στι ς υ γ ειον ομικέ ς
υ π η ρ ε σ ί ε ς η μ ε τά λ λ α ξ η το υ ι ο ύ τ η ς γ ρ ί π η ς .

Ο

ι μισοί από τους ήδη εμβολιασθέντες δεν καλύπτονται, καθώς ένα από τα
κύρια στελέχη του ιού -Α (Η3Ν2)περιέχεται μεν στο εμβόλιο, αλλά έχει
υποστεί αντιγονική μεταβολή και δεν
εξουδετερώνεται.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμώξεων
(ECDC) έχει ειδοποιήσει για τη
μετάλλαξη το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
και οι Ελληνες λοιμωξιολόγοι βρίσκονται επί ποδός.
Καλούν τους πολίτες να μην αποφεύγουν το εμβόλιο, καθώς
εξακολουθεί να καλύπτει κανονικά τους τύπους Α (Η1Ν1) και Β
του ιού της γρίπης. Ζητούν, παράλληλα, από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να μην εκτίθενται στον ιό και το σύνολο των
πολιτών να μην τον διασπείρουν, στην περίπτωση που αντιληφθούν ότι νοσούν.
Η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή. Μέχρι το τέλος του 2014, το
σύνολο των εργαστηριακών απομονώσεων γρίπης στην Ελλάδα αφορούσε το επίμαχο στέλεχος Α (Η3Ν2), παρά το ότι τα
τελευταία χρόνια είχε επικρατήσει στη χώρα μας (και διεθνώς) ο
γνωστός πανδημικός ιός Α (Η1Ν1). Η χώρα μας μετρά ήδη τέσσερα σοβαρά κρούσματα και δύο θανάτους από γρίπη.

«Καλούμε τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες πρόληψης της
γρίπης, προκειμένου να αποφύγουν, όσο το δυνατό περισσότερο,
την έκθεση στον ιό», δήλωσε στο
«Εθνος» ο γενικός διευθυντής του
ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόδωρος Παπαδημητρίου.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι, προκειμένου
να μη νοσήσουμε από γρίπη, αλλά
κυρίως να μην τη μεταδώσουμε: «Δυστυχώς, πολλοί από όσους
αρρωσταίνουν, πηγαίνουν στη δουλειά και διασπείρουν τον ιό
και στους συναδέλφους τους», σημειώνει.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (ΠΙΣ). Επικαλούμενο επιδημιολογικά στοιχεία του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμώξεων (ECDC), το προεδρείο του
Συλλόγου κάνει λόγο για αύξηση των κρουσμάτων κατά 10% σε
σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες.
Οπως καταγράφηκε από το ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας, το επίπεδο νοσηρότητας της γρίπης στις
χώρες της Ευρώπης αυξήθηκε από 9% στο 13% μέσα σε μία
εβδομάδα. Στην Ελλάδα, το ποσοστό βρίσκεται πάνω από το

10%, δηλαδή ένας στους δέκα ασθενείς που επισκέπτονται τον
γιατρό έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης.
ΚΕΕΛΠΝΟ
Συμπτώματα, προφύλαξη και περίοδοι έξαρσης

Αυξητική τάση έχει η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τους επιδημιολόγους του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Η διαχρονική παρακολούθησή της δείχνει ότι η δραστηριότητά
της αυξάνεται από τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τους μήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο. Την περυσινή περίοδο, το επιδημικό
κύμα ξεκίνησε λίγο νωρίτερα (25 Δεκεμβρίου) και κορυφώθηκε
στις αρχές Μαρτίου.
Η γρίπη μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο όταν ένας
ασθενής βήχει, φταρνίζεται ή μιλά και διασπείρει τους ιούς στον
αέρα με τη μορφή πολύ μικρών, αόρατων σταγονιδίων. Οι ιοί
της γρίπης μεταδίδονται, επίσης, μέσω των χεριών, όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί και
στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του.
Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός και ο συγχρωτισμός
(συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους) αυξάνουν
τη μετάδοση. Για την αποφυγή της μετάδοσης, πρέπει να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με χαρτομάντιλο όταν βήχουμε ή
φτερνιζόμαστε και να πλένουμε τακτικά τα χέρια.
Υψηλός πυρετός
Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκινούν απότομα και
περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των μυών και των
αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο, βήχα (συνήθως ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμετούς και διάρροια, ενώ στους ενήλικες τα συμπτώματα αυτά
είναι σπάνια.
Σε κάθε περίοδο γρίπης κυκλοφορούν στελέχη του ιού που
έχουν μικρές διαφορές από αυτά της προηγούμενης περιόδου.
Για τον λόγο αυτόν, η σύνθεση του εμβολίου αλλάζει κάθε
χρόνο. Ακόμη και στην περίπτωση που η σύνθεση του εμβολίου είναι η ίδια με αυτή της προηγούμενης περιόδου, ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται, καθώς η ανοσία εξασθενεί μετά έξι μήνες.
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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

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

Α Ν Ο Ι Ξ Α Ν Π Υ Ρ ΜΕ Κ Α Λ Α Ν Σ Ν Ι Κ Ο Φ Σ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α Σ

Μακελειό στο Π αρίσι: Στους οι 12 νεκροί

Δ

ύο ή τρεις ένοπλοι με καλυμμένα τα πρόσωπα και φωνάζοντας «Αλλάχ Ακμπάρ!» εισέβαλαν χθες το πρωί πυροβολώντας με
καλάσνικοφ στα γραφεία της σατιρικής
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Charlie
Hebdo» στο Παρίσι, σκοτώνοντας 12
ανθρώπους και τραυματίζοντας πολύ
σοβαρά τουλάχιστον άλλους τέσσερις.
Ανάμεσα στα θύματα είναι και δυο
αστυνομικοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
Figaro, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην
είσοδο των γραφείων και δεν ανέβηκαν στους ορόφους. Έχοντας τραυματίσει θανάσιμα πολλούς ανθρώπους,
απομακρύνθηκαν με όχημα. Υπήρξε
ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς κατά
την οποία, δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά και
όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δράστες διέφυγαν.
Εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να ανέβουν έντρομοι στην
ταράτσα του κτιρίου για να γλιτώσουν. «Τσουνάμι» τα
μηνύματα συμπαράστασης στο διαδίκτυο από συναδέλφους και πολιτικούς οι οποίοι εκφράζουν τον τρόμο και
τον αποτροπιασμό τους για την βάρβαρη επίθεση. Στο
σημείο μετέβη πριν από λίγο και ο Γάλλος Πρόεδρος
Φρανσουά Ολάντ.

«Δημοσιογράφοι και αστυνομικοί δολοφονήθηκαν.
Υπάρχουν 11 νεκροί και 4 μεταξύ ζωής και θανάτου.
Υπάρχουν 40 άτομα υπό προστασία αυτή τη στιγμή»
είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το ανθρωποκυνηγητό δεν θα σταματήσει μέχρι να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
«Η Γαλλία βρίσκεται σε σοκ. Γιατί πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, δίχως αμφιβολία. Πρέπει να δείξουμε
ότι είμαστε μια χώρα ενωμένη» υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς έθεσε σε κόκκινο

συναγερμό όλη την περιφέρεια Ιλ ντε
Φρανς όπου ανήκει το Παρίσι, ενεργοποιώντας το σχέδιο Vigipirate. Το ίδιο
σχέδιο είχε ενεργοποιηθεί και μετά το
πρόσφατο μπαράζ επιθέσεων σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.
Η «Charlie Hebdo» έχει γίνει πολλές
φορές «κόκκινο πανί» εξαιτίας των σατιρικών σκίτσων με θέμα το ισλάμ που έχει
δημοσιεύσει κατά καιρούς. Μάλιστα τον
Νοέμβριο του 2011, στα γραφεία του είχε
σημειωθεί επίθεση με μολότωφ, μετά τη
δημοσίευση εξώφυλλου με σατιρικό σκίτσο του προφήτη Μωάμεθ ο οποίος
εμφανιζόταν να λέει «100 μαστιγώματα
αν δεν πεθάνετε από τα γέλια». Για την
συγκεκριμένη έκδοση η εφημερίδα είχε
μάλιστα αλλάξει το όνομά της από «Charlie Hebdo» σε
«Charia (σαρία) Hebdo». Το τελευταίο μήνυμα του
περιοδικού στο λογαριασμό του στο Twitter, στο οποίο
εμφανίζεται να απευθύνει ευχές ο επικεφαλής των τζιχαντιστών Αλ Μπαγκντάντι, ευχόμενος «κυρίως υγεία!».
Το τελευταίο μήνυμα του περιοδικού στο λογαριασμό
του στο Twitter, στο οποίο εμφανίζεται να απευθύνει
ευχές ο επικεφαλής των τζιχαντιστών Αλ Μπαγκντάντι,
ευχόμενος «κυρίως υγεία!». 2012 επανήλθε με νέα σειρά
σατιρικών σκίτσων για το Ισλάμ, πυροδοτώντας κύμα
αντιδράσεων και εκτεταμένα επεισόδια στην Μ. Ανατολή.
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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

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών
Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com www.bio-solution.gr
Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων,
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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Εκατόν εβδομήντα προγράμματα, κάθε μήνα, για την επιμόρφωση 30.000
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ε

κατόν εβδομήντα προγράμματα κάθε
μήνα παρέχει κατά τη χρονική περίοδο
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την επιμόρφωση 30.000
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη υποστήριξης δημόσιων πολιτικών.

Το 2015 ο αριθμός των προγραμμάτων εξαπλασιάζεται στην περιφέρεια και αυξάνεται κατά 50%
στο σύνολο της επικράτειας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Προτεραιότητα δίνεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στη μείωση διοικητικών βαρών, στην
καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης και
διαφθοράς, την υποχρεωτική εκπαίδευση των
προϊσταμένων όλων των βαθμίδων της διοίκησης, καθώς και την επιμόρφωση αιρετών και στελεχών των ΟΤΑ.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ
αναμένεται να συμπληρωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα με προγράμματα που σχετίζονται
με την απόκτηση πιστοποιητικού Διοικητικής και
Καθοδηγητικής Επάρκειας για τα στελέχη της
Εκπαίδευσης, καθώς και με δράσεις μεταφοράς

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό
του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
ΕΚΔΔΑ, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, πρόκειται να υλοποιηθούν
συνολικά 1.200 προγράμματα. Είναι όλα πιστοποιημένα και συμβαδίζουν με τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις προτεραιότητες στην εφαρμογή
των δημοσίων πολιτικών.
Αντιστοιχούν σε 221 τίτλους προγραμμάτων, εκ
των οποίων οι 36 είναι νέοι και προέκυψαν μετά

Βουλευτικές Εκλογές:

από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και υποβολή αντίστοιχων σχεδίων εκπαίδευσης με τη
συνεργασία υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου. Από το σύνολο των προγραμμάτων, 271 σχετίζονται με την οικονομία και τη δημοσιονομική
πολιτική, 245 με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και τις νέες τεχνολογίες, 232 με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, 167 με τη διοικητική
μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, 117 με τη
βιώσιμη ανάπτυξη, 112 με την ισότητα ευκαιριών,
την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική ασφάλιση, ενώ 56 προγράμματα αφορούν σε
εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.

Οι 28 πόλεις όπου πρόκειται να διεξαχθούν οι
επιμορφωτικές δράσεις είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα,
Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες, Καστοριά, Καβάλα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κατερίνη, Βόλος, Λάρισα, Λαμία,
Πάτρα, Τρίπολη, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κέρκυρα,
Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ρόδος, Ηράκλειο
και Χανιά. Σημειώνεται ότι κάθε υπάλληλος μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι 5 προγράμματα το
χρόνο, τα οποία πρέπει να σχετίζονται με τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης του ή
με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Τι ισχύει για τις άδειες στο Δημόσιο

Ε

νόψει των Βουλευτικών Εκλογών της
25ης Ιανουαρίου 2015 και όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, απαγορεύεται η χορήγηση
κανονικής άδειας στους Δημοσίους Υπαλλήλους, ενώ άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί, έως και την ημέρα της προκήρυξης των
Εκλογών, ανακαλούνται, αυτοδικαίως.
Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται, αναλυτικά, το τι ισχύει για τις ειδικές άδειες των
Δημοσίων Υπαλλήλων, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών

«Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης
κανονικών αδειών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2
του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012, A' 57), απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους,
στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από την 31η
Δεκεμβρίου 2014 έως την 25η Ιανουαρίου
2015.

Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως
και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών
ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής
και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς
οποιαδήποτε ειδοποίηση.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε
να φροντίσετε ώστε, κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα:
α) να μη χορηγούνται κανονικές άδειες στους
υπαλλήλους των υπηρεσιών σας και

β) να επιστρέψουν αμέσως στις θέσεις τους
οι υπάλληλοι που θα βρίσκονται σε κανονική
άδεια.

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά,
ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από
αυτόν Οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η άδεια
χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου
προς τούτο Οργάνου (άρθρο 106 παρ. 2
π.δ.26/2012).

3. Με απόφαση των Διοικήσεων των
Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων του
Δημόσιου Τομέα μπορεί να αναστέλλονται ή να
ανακαλούνται οι άδειες του προσωπικού τους.
Διευκολύνσεις υπαλλήλων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
ίδιου ως άνω άρθρου 106 της εκλογικής νομοθεσίας, στους τακτικούς υπαλλήλους των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη Αρχή,
ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια
απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως ανα

γκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο
άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και
την επιστροφή τους. Ο χρόνος της άδειας δεν
συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής
άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις,
είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς
επίσης στο προσωπικό των υπόλοιπων Νομικών Προσώπων του Δημοσίου οποιασδήποτε
κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας.

Τα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 106 της εκλογικής νομοθεσίας, όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και
για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τα σχετικά με την εφαρμογή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Με βάση, λοιπόν, τις προαναφερθείσες
διατάξεις, παρακαλούμε να παρέχετε στις
υπηρεσίες σας και στα εποπτευόμενα από
εσάς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του
Δημοσίου, γενικά, Τομέα τις αναγκαίες οδηγίες
και εντολές, ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό τους για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος, η οποία άλλωστε είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51
παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 6
παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών (π.δ.26/2012).

Διευκρινίζεται ότι ανάλογες διευκολύνσεις
είναι δυνατό να παρασχεθούν και σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Υπουργείων στο Εξωτερικό, που επιθυμούν να έλθουν
στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, εφόσον οι
Προϊστάμενοί τους, ύστερα από εκτίμηση των
υπηρεσιακών αναγκών, τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον
απολύτως αναγκαίο χρόνο.»

