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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ο  Βούλγαρος 

Αθανασόβ Αντρέι 

στον Αχαρναϊκό! 

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ
Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ο γιος του
Ραούλ

Κάστρο
σήμερα στο

Χαϊδάρι

Αρχίζουν τη Δευτέρα 
οι χειμερινές εκπτώσεις
Τα εμπορικά 

καταστήματα  θα
έχουν τη δυνατότητα να

παραμείνουν ανοιχτά
την πρώτη Κυριακή

των εκπτώσεων 

‘’Παγοδρόμιο’’ 
το Ολυμπιακό

Χωριό και 
διακοπές ρεύματος 
στα Δερβενοχώρια 

Προσλήψεις στους Δήμους
κατ' εξαίρεση, ζητά η ΚΕΔΕ

ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ένα από τα πιο εξελιγμένα φωτομετρικά εργαστήρια της
ελληνικής αγοράς έθεσε σε λειτουργία η Bigsolar Led

Σελ: 2

Σελ: 7

Σελ: 5

Σελ: 7

Στο μικροσκόπιο 
της ΕΛ.ΑΣ. 

ύποπτο βαν που
βρέθηκε 

στο Όρος Αιγάλεω

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
- ΑΠΟΧΗ 
Από τις εκλογικές διαδικασίες
οι δημοτικοί υπάλληλοι
αν δεν αποζημιωθούν για 
τις αυτοδιοικητικές του Μαΐου

- Το ΥΠΕΣ, πάντως, ανακοίνωσε εχθές ότι θα
δώσει 1,5 εκ. ευρώ για  την εκλογική αποζημίωση

των υπαλλήλων στις 25 Γενάρη 

Δωρεά αλληλλεγγύης 
στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του
Δήμου Χαϊδαρίου από 

το 3ο Νηπιαγωγείο 

Σελ: 8

Σελ: 6

Σελ: 5

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

Σελ: 3

Σελ:7

ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ 
40 έργα δήμων για 
το «Εξοικονομώ»

Καθυστερήσεις 
και χαμένα κονδύλια

σε Μέγαρα, Φυλή, 
Μάνδρα και Αχαρνές 

σύμφωνα με 
απόφαση του ΥΠΕΚΑ

Σελ: 2-14
Σελ: 3
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
1- 24ΩΡΟ

210 55 61 131

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων/νος Γ.

Μακρυγιάννη 2, 
Τηλέφωνο

2105580002
Φυλή - Άνω Λιόσια 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου
61, Τηλέφωνο:

2102484258

Αχαρνές
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 

Λεωφόρος
Πάρνηθος 121,

2102465660
Γκάτζιου Σοφία Φ.

Πάρνηθος 
Τηλέφωνο:  
2102403004

Μάνδρα

Λουκόπουλος
Σωτήριος  

Στρατηγού Ρόκα 84, 
Τηλέφωνο:

2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις
και κρύο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 07 έως 13
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πολυεύκτου και Λαυρεντίου,Πολυεύκτου και Λαυρεντίου,

Νεομάρτυρος Κυράννης εκΝεομάρτυρος Κυράννης εκ
Βυσώκας ΘεσσαλονίκηςΒυσώκας Θεσσαλονίκης
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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η επέλαση
του χιονιά   σε πολλές περιοχές της χώρας
, ενώ μέχρι και εχθές οι δρόμοι σε Ολυ-

μπιακό Χωριό Αχαρνών και Δερβενοχώρια ήταν
σαν ‘’παγοδρόμια’’ . 

Την προσοχή σε οδηγούς και πεζούς να κινούνται
με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, λόγω του παγετού
που έχει σχηματιστεί μετά από τις χιονοπτώσεις
των τελευταίων ημερών, εφιστά η αστυνομία. Κλει-
στοί παραμένουν δρόμοι της Αττικής, λόγω της
έντονης χιονόπτωσης ή του παγετού που έχει συσ-
σωρευτεί, ο οποίος καθιστά το οδόστρωμα ιδιαίτε-
ρα ολισθηρό.

Συγκεκριμένα, διακοπή της κυκλοφορίας υπήρξε

στη λεωφόρο Πάρνηθας από το τελεφερίκ έως το
καζίνο, στην περιφερειακή οδό Πεντέλης - Ν.
Μάκρης, από το στρατιωτικό νοσοκομείο Πεντέλης
414 έως τη διασταύρωση Αγίου Πέτρου, στη λεω-
φόρο Χασιάς - Δερβενοχωρίων, όπου υπήρχαν και
διακοπές ρεύματος , στο ύψος Μονής Κλειστών,
ρεύμα προς Δερβενοχώρια, στην Καισαριανή, επί
της Ανωνύμου οδού, θέση «ΚΑΛΟΠΟΥΛΑ», από
το τέρμα της οδού Εθν. Αντιστάσεως.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες ήταν και εχθές απα-
ραίτητες στην περιφερειακή οδό Βαρυμπόμπης -
Κατσιμιδίου, από το ύψος της ταβέρνας «Θέα», σε
σημείο της λεωφόρου Διονύσου, στο ρεύμα προς
Μαραθώνα, καθώς και στην είσοδο των Θρακομα-
κεδόνων, από το Ολυμπιακό Χωριό.

Την απόφαση να προχωρήσουν σε απεργία
–αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες, έλαβαν οι
εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκε-

κριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε
συνεδρίασή την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015, μετά και την
συνάντηση που  με τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερι-
κών  Μιχάλη Θεοχαρίδη, αποφάσισε την Απεργία-
Αποχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από κάθε διαδικασία για την προετοιμασία, διεξαγωγή
και μεταφορά των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους
αιτία είναι «ο εμπαιγμός της κυβέρνησης απέ-
ναντι στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και η άρνησή της να βρει λύση και να
καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση-φιλοδώρη-
μα για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές
Εκλογές του Μαΐου 2014». Μάλιστα επισημαί-
νουν ότι σε ορισμένους Δήμους οι εργαζόμενοι
δεν έχουν λάβει την εκλογική αποζημίωση ούτε
και για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και
του Ιουνίου του 2012. 

Επιπλέον επισημαίνουν ότι, αρκετοί εργαζό-
μενοι στους δήμους δεν έχουν φορολογική ενη-

μερότητα ή έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημό-
σιο με αποτέλεσμα τα ποσά που αφορούν στην εκλογι-
κή αποζημίωση να παρακρατούνται από τις Υ.Δ.Ε. και
να μην αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για χορήγηση στους
δικαιούχους εργαζόμενους.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με έγγραφα της προς τον τότε Υπουρ-
γό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα που φέρει
ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2014 τους καλούσε να δώσουν
λύση στο πρόβλημα και τους προειδοποιούσε πως η
τακτική αυτή αποθαρρύνει

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ 
Από τις εκλογικές διαδικασίες οι δημοτικοί υπάλληλοι
αν δεν αποζημιωθούν για τις αυτοδιοικητικές του Μαΐου
- Το ΥΠΕΣ πάντως χθές ανακοίνωσε ότι θα δώσει 1,5 εκ. ευρώ για
την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων στις 25 Γενάρη 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕΛ. 14

‘’Παγοδρόμιο’’ το Ολυμπιακό
Χωριό και διακοπές ρεύματος 

στα Δερβενοχώρια 
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ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ 
40 έργα δήμων για 
το «Εξοικονομώ»

Καθυστερήσεις και χαμένα κονδύλια  
σε Μέγαρα, Φυλή, Μάνδρα και Αχαρνές 

Περίπου 35
εκατ. ευρώ
από το ΕΣΠΑ,

φεύγουν... απο 39
Δήμους με απόφαση
του ΥΠΕΚΑ που δημο-
σιεύτηκε προχθες,αφού
καθυστέρησαν να υλοποι-
ήσουν έργα που είχαν
εντάξει στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ». Συμφωνα
με τη συγκεκριμένη από-
φαση του ΥΠΕΚΑ, 40 έργα
του «Εξοικονομώ» αναμέ-
νεται να απενταχθούν,
καθώς η μη εμπρόθεσμη
ολοκλήρωση τους μπορεί
να οδηγήσει σε απώλεια
Κοινοτικών Πόρων, αλλά
και σε επιβάρυνση του Εθνικού Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Να σημειωθεί ότι από τους 39 Δήμους, περί-
που οι μισοί βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο Αττι-
κής και οι υπόλοιποι κατανέμονται στις άλλες
Περιφέρειες. 

Τα ποσά που χάνουν οι Δήμοι κυμαίνονται
από 500.000 έως 1,4 εκατομμύρια (Δήμος 

Παπάγου Χολαργού συμμετείχε με δύο προ-
γράμματα). 

Οι Δήμοι που περιλαμβάνονται στη λίστα του
ΥΠΕΚΑ για το εν λόγω  πρόγραμμα είναι οι
εξής: Αγίας Βαρβάρας Αττικής, Ποοσοτσάνης,
Δοξάτου, (Ν.Δράμας), 

Αβδήρων, Μύκης (Ν.Ξάνθης), Δυτικής
Αχαΐας, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ηράκλειας (Ν. Σερ-
ρών), Κατερίνης, Αιγάλεω, Παπάγου –Χολαρ-
γού, Αλεξάνδρειας, Φυλής, Καισαριανής,
Ζωγράφου, Κηφισιάς, Κιλκίς, Φιλοθέης –Ψυχι-
κού, Πάρου, Περάματος, Μάνδρας, Μεγαρέ-
ων, Ρόδου, Εορδαίας (Ν.Πέλλης), Χαϊδαρίου,
Νέας Ζίχνης (Σερρών), Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, Θεσσαλονίκης, Αχαρνών, Ν. Ιωνίας
Αττικής, Λουτρακίου –Αγ.Θεοδώρων, Σοφά-
δων, Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας), Χαλκιδέων,
Λέσβου, Χανίων, Ορχομενού, Χαλανδρίου,
Αγίων Αναργύρων –Καματερού. 

ΗΤράπεζα Χρόνου Αιγάλεω - Χαϊδαρίου παρέ-
λαβε ποσότητα τροφίμων από το 3ο νηπιαγω-
γείο Χαϊδαρίου και κατόπιν τα παρέδωσε  στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η ανιδιοτελής προσφορά των
γονιών και μαθητών σε μια δύσκολη περίοδο, έδειξαν
πως παρόλο που υπάρχουν δύσκολες συνθήκες η
αλληλεγγύη παραμένει ισχυρή. Τα τρόφιμα παραδόθη-
καν άμεσα στα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και διατέθηκαν στους ωφελούμενους του προγράμμα-
τος. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ευχαριστεί την Διευθύ-
ντρια κα Τρισεύγενη Ζωγοπούλου, το προσωπικό του
Νηπιαγωγείου, καθώς και τους γονείς και μαθητές που
συνεισέφεραν από το υστέρημά τους.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ

Ο όμιλος σούπερ μάρκετ "ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" παραχώ-
ρησε άδεια εισόδου στους εργαζομένους του Προγράμ-
ματος Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, με σκοπό
να συγκεντρώσουν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο Αιγάλεω- Χαϊδαρίου. 

Από τη συγκεκριμένη δράση συγκεντρώθηκαν τρόφι-
μα, τα οποία θα διατεθούν  στους ωφελουμένους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι οποίοι εντάσσονται στις
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή
09.00 με 17.00 πληροφορίες και στο διαδίκτυο στη διεύ-
θυνση www.txaigaleohaidari.gr.

Στο Δίκτυο Λειτουργούν Γραφείο Διαμεσολάβησης,
Τράπεζα Χρόνου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Συσσίτιο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στα πλαίσια του Δικτύ-
ου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης Αιγάλεω-Χαϊδαρίου
και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «ΕΣΠΑ
2007-2013». 

Καλούμε όλες και όλους όσους επιθυμούν να συνδρά-
μουν σε αυτήν την προσπάθεια αλληλεγγύης και
ανθρωπιάς να έρθουν σε επικοινωνία με το Δίκτυο Άμε-
σης Κοινωνικής Παρέμβασης Αιγάλεω-Χαϊδαρίου στο
τηλ. 210-53.20.551 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(www.domesaigaleohaidari.gr ). 

Δωρεά αλληλλεγγύης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Χαϊδαρίου από το 3ο Νηπιαγωγείο 

Κοινωνική λειτουργό 
για το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 
ζήτησε η πρόεδρός του 
από τον Δήμαρχο Φυλής 

Κοινωνική Λειτουργό και γιατρό για την εύρυθμη λει-
τουργία του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου ζήτησε από τον Δήμαρ-
χο Φυλής, η Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου Καίτη
Λάππα, από το βήμα της εκδήλωσης για την κοπή
της πίτας. Επεσήμανε μάλιστα πως έχει καταθέσει κι
εγγράφως το αίτημα, ζητώντας την ικανοποίησή του.

Φρεσκάρισμα στο Διοικητήριο του 
Ελαιουργείου στην Ελευσίνα 

Εργασίες και ελαιοχρωματισμοί στο Διοικητήριο του
Ελαιουργείου στην Ελευσίνα. Πρόθεση της δημοτικής
αρχής το καλοκαίρι να μπορέσει να φιλοξενήσει εκθέ-
σεις και πολιτιστικές δράσεις. 

Φωτό από αρχείο
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΟΥ 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.

«Ποδαρικό» σε σχολικά
κτίρια της Αγίας

Βαρβάρας από την
εταιρεία Κτιριακές 

Υποδομές ΑΕ

Η νέα εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε” που
προέκυψε ύστερα από τη συγχώνευση του
πρώην ΟΣΚ με τη ΔΕΠΑΝΟΜ, ήδη από τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας της, διέγραψε μια
δυναμική πορεία που μπορεί να εγγυηθεί στην
ελληνική κοινωνία πρωτοποριακά, ασφαλή και
φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον δημό-
σια κτίρια.

Σε συνέχεια των επεμβάσεων της εταιρείας
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε» 

σε σχολικές μονάδες, η εταιρεία προχώρησε
στη δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού
533.000 ευρώ για την αναβάθμιση της λειτουρ-
γίας σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγίας Βαρβά-
ρας. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει απο-
καταστάσεις, επιχρίσματα, μονώσεις ταρατσών,
αντικατάσταση των κουφωμάτων, επιδιορθώ-
σεις οξειδώσεων οπλισμού, τοποθέτηση κάγκε-
λων και ανακατασκευή τουαλετών σε εννέα σχο-
λεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) της περιοχής.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τρία
νηπιαγωγεία (1o,5o,4o ), σε τρία δημοτικά
(4ο,5ο,6ο), στο 1ο και 3o Γυμνάσιο, καθώς και
στο 1ο Λύκειο. Στόχος της «ΚτΥπ ΑΕ» είναι να
δίνει καίριες λύσεις στις ανάγκες των δήμων και
των τοπικών κοινωνιών ώστε να εξασφαλιστεί η
άριστη λειτουργία των σχολικών κτιρίων προς
όφελος της καθημερινής διαβίωσης των μαθη-
τών και του διδακτικού προσωπικού.

Προσαγωγή Πέτρου Κωνσταντίνου και 19 ατόμων
για διαμαρτυρία στην Γενική Ανακύκλωση Α.Ε
Στην προσαγωγή 20 ατόμων προχώρησε πριν μερικά 24ωρα  η αστυνομία, στο πλαίσιο κινητοποίησης και

κατάληψης μεταναστών εργατών στο εργοστάσιο της Γενικής Ανακύκλωσης Α.Ε. στον Ασπρόπυργο.
Οι υπάλληλοι διαμαρτύρονταν για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων και ως ένδειξη αλληλεγγύης διοργανώ-

θηκε κινητοποίηση έξω από τις εγκαταστάσεις.
Μεταξύ των προσαχθέντων στο τοπικό αστυνομικό τμήμα - όπως διέρρευσε στο Τύπο- ήταν  και ο Πέτρος Κων-

σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Λεύκα καταπλάκωσε
τη στέγη του Ιπποστασίου 
στο Τατόι, προκαλώντας 

φθορές στο μνημείο

Λεύκα της εποχής του Γεωργίου Α’ καταπλάκω-
σε λόγω της χιονόπτωσης και των ισχυρών
ανέμων μέρος της στέγης του Ιπποστασίου και

προκάλεσε σοβαρότατες φθορές στο μνημείο και ενδε-
χομένως στα κινητά μνημεία που φυλάσσονται στο κτί-
ριο. Η πτώση της λεύκας έγινε κυρίως πάνω στον στά-
βλο του Γεωργίου Α, αλλά λόγω του οπλισμένου σκη-
ροδέματος της στέγης δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές
στο εν λόγω κτίριο.

Η λεύκα αυτή καθώς και άλλες στην ευρύτερη περιο-
χή του κτήματος είχαν καταδειχθεί σε δύο επιστολές

που έστειλε ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου σε
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού και
του Δασαρχείου Πάρνηθας χωρίς να ληφθεί καμία απο-
λύτως μέριμνα εδώ και 2 χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι το
κτίριο του Ιπποστασίου είναι ένα από τα 3 κτίρια του
κτήματος που αποκατάσταθηκαν από το Υπουργείο
Πολιτισμού με χρήματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στή-
ριξης, δηλαδή με Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Πριν τρία χρόνια αντίστοιχη λεύκα έπεσε και ισοπέ-
δωσε την στέγη των Μαγειρίων του Ανακτόρου, κτίριο
επίσης αποκατασταθέν από το Υπουργείο Πολιτισμού

και με χρήματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Πρόκειται για σκανδαλώδης ζητήματα που καταδεικνύ-
ουν κακοδιαχείριση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και προ-
κλητικότατη αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και του Δασαρχείου Πάρνηθας να διαφυλάξει για τις
επόμενες γενιές το Τατόι αλλά και να το διαχειριστεί.

Ο Σύλλογος είναι διατεθειμένος να εξετάσει όλα τα
ένδικα μέσα για να αποτρέψει την πλήρη εξαθλίωση
και τον μαρασμό του στολιδιού της Αττικής γής. Οι
ευθύνες των συναρμόδιων υπηρεσιών του κράτους και
ειδικότερα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Δασαρχείου
Πάρνηθας είναι βαρύτατες και πρέπει να αποδοθούν.
Ήδη από το 2011 έχει πληρωθεί με χρήματα του Ελλη-
νικού λαού μελέτη διαχείρισης του κτήματος και το
ΥΠΕΚΑ αρνείται προκλητικά να προχωρήσει σε διάλο-
γο με τους συναρμόδιους φορείς και να θέσει σε εφαρ-

μογή ένα ευρέως αποδεκτό σχέδιο διαχειρίσης του
πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα
οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές που θα εγγυώνται
τον σεβασμό της ιστορικότητας του χώρου και θα δια-
σφαλίζουν την βιωσιμότητα της λειτουργίας του κτήμα-
τος. Καλούμε όλη την κοινωνία να αντιδράσει και να
σταθεί στο πλευρό μας για να αντιμετωπίσουμε ένα
ζήτημα που προσβάλει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνί-
δα.

Πηγή: Φίλοι Κτήματος Τατοϊου
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Έπεσε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 η
αυλαία για το Χριστουγεννιάτικο χωριό του
Ρούντολφ. 

Τελείωσαν οι γιορταστικές ημέρες και μαζί τους έκλεισε
και το χωριό στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας. Για
είκοσι ημέρες – από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανου-
αρίου – τα πολύχρωμα φώτα, το καρουσέλ, το τραμπο-
λίνο, τα παιχνίδια, οι λουκουμάδες, τα ζεστά χοτ ντογκ
και κυρίως το έμψυχο δυναμικό που «πέρασε» από το
χωριό, πρόσφεραν μια νότα γιορτινή, χαρούμενη για
παιδιά και μεγάλους.

Σημαντικό ρόλο φέτος έπαιξαν οι φορείς της πόλης
που έδωσαν με το δικό τους τρόπο μια εικόνα της παρά-
δοσης, με τα τραγούδια και τα κάλαντα από κάθε γωνιά 

της πατρίδας μας και της αλληλεγγύης, με τα γιορτα-
στικά παζάρια που τα χρήματά τους θα δοθούν για την
ενίσχυση σχολείων (ΕΕΕΕΚ) και του κοινωνικού παντο-
πωλείου (ΚΑΠΗ).

Στις φετινές εκδηλώσεις πήραν μέρος: η Δημοτική 

Φιλαρμονική, το σπιτάκι της Σοκολάτας, ο Σύλλογος
Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, ο Σύλλογος Πελοποννη-
σίων, η Χιακή Ένωση, ο λαογραφικός Σύλλογος «Το
Αδράχτι», ο Σύλλογος Μικρασιατών, το ΚΑΠΗ, η Ένωση
Κρητών Ελευσίνας, η Αδελφότητα Ρωμανιωτών Λάκκας

Σουλίου, ο Σύλλογος
Ποντίων Ελευσίνας, τα
τοπικά συγκροτήματα
«Blue Wanders» –
«Sleazy Lizards». Ιδιαί-
τερο χρώμα και χαρά
στους μικρούς μας
φίλους πρόσφεραν ο
Άγιος Βασίλης, οι ταχυ-
δακτυλουργοί, οι Αγιο-
βασιλίτσες, οι νεράιδες
και τα ξωτικά, ο καρικα-
τουρίστας, οι παιδικές

θεατρικές παραστάσεις, οι βιολιστές που
κατέβηκαν από τη στέγη για σκορπίσουν
τις μελωδίες τους, η άμαξα έξω από το
χωριό και το ντουέτο τζαζ. 

Πήραν ακόμη μέρος τα μουσικά
συγκροτήματα «ΟΜΙΚΡΟΝ» και Kings.

Με τη ζωντάνια, τη μουσική, το τραγού-
δι, το χορό και τα παιχνίδια σκορπίστηκε

η βροχή και η παγωνιά.
Άλλη μια χριστουγεννιάτικη περίοδος τέλειωσε. Ανανε-

ώνουμε το ραντεβού μας του χρόνου τέτοιο καιρό με
νέες εκπλήξεις.

Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους.

Συγκρότηση Διακομματικής
Επιτροπής για τις βουλευτικές

εκλογές στο δήμο Αχαρνών 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν.2946/2001 (Α΄224)
σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 14473/11-4-2012
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295 Β΄)

Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων
που μετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015,  σε κοινή σύσκεψη για τον καθορι-
σμό τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν
από το Δήμο για την προβολή τους κατά την προε-
κλογική περίοδο, την Παρασκευή 9/1/2015  και ώρα
12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο γιος του Ραούλ Κάστρο στο Χαϊδάρι

ΗΔημοτική Αρχή Χαϊδαρίου την Παρασκευή 9/1/2015 και ώρα 12μ.μ. θα
υποδεχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τον Αλεχάντρο Κάστρο

Εσπίν, γιο του Ραούλ Κάστρο, και τον Κουβανό Πρέσβη Osvaldo Cobacho
Martinez.

Θα ανταλλάξουν απόψεις και θα συζητήσουμε για την Κουβανική Επανάστα-
ση. Τέλος, θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, στο μαρτυ-
ρικό Μπλοκ 15.Ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν είναι μηχανικός και ερευνητής σε

θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, θα συναντη-
θεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον Μίκη Θεοδωράκη, και θα δώσει διάλεξη σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (13/1), ενώ θα επισκεφθεί ιστορικούς χώρους και Μου-
σεία, μεταξύ των οποίων η γέφυρα του Γοργοπόταμου, το πρώην ΕΑΤ- ΕΣΑ, το Μουσείο Μακρονήσου,
το Μουσείο Θερμοπυλών, το Χάνι της Γραβιάς κ.ά. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, επίσης, επισκέψεις
σε Ηράκλειο, Άργος, Ναύπλιο, Λαμία, Επίδαυρο.

Έπεσε η αυλαίαΈπεσε η αυλαία για το Χριστουγεννιάτικο 
χωριό του Ρούντολφ στην Ελευσίνα 
Σημαντικό ρόλο φέτος έπαιξαν οι φορείς της πόλης που έδωσαν
με το δικό τους τρόπο μια εικόνα της παράδοσης,
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ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΓΕΝΑΡΗ
11:00 π.μ.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ

Το Κασελάκι της
Μοναξιάς
Μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη ταινία
για παιδιά, εμπνευσμένη από το «Πνεύμα των Χριστουγέν-
νων» του Κάρολου Ντίκενς, που ετοίμασε η Ομάδα Νέων Ν.
Περάμου «ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ».

Ποιοι είμαστε
Το ΣΤΕΚΙ δημιουργήθηκε από την Λαϊκή Επιτροπή Ελευσίνας

που αποτελείται από: το
Σύλλογο Εργαζομένων στους
Δήμους Ελευσίνας, Ασπρο-
πύργου, Μάνδρας – Ειδυλ-
λίας, το Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και Εμποροϋ-
παλλήλων Δυτικής Αττικής,
το Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ελευσίνας, το Παράρτη-
μα Θριασίου του Συνδικάτου
Μετάλλου Αττικής και το Σύλ-
λογο Γυναικών Ελευσίνας.
Την ευθύνη για τη λειτουργία
έχει Πολιτιστική Ομάδα, στην

οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Λαϊκής Επιτροπής
καθώς και της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας και του Παραρ-
τήματος Ελευσίνας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνι-
κής Αντίστασης.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις
Τα εμπορικά καταστήματα  θα έχουν τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων 

ΠΠNNΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΠρόσκλησηΠρόσκληση

‘’που είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη
γνώση

που είναι η γνώση που χάσαμε μέσα
στην πληροφόρηση;’’

Τ. Σ. Έλιοτ

Στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων,
την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 
και ώρα 18.00 θα γίνει ομιλία με θέμα: 
«Τόμας Στερνς Έλιοτ, ένας ποιητής προφήτης
του καιρού μας»
Η ομιλία εντάσσεται στις Πολιτιστικές δραστη-
ριότητες του ΠΚΘ, στον τομέα των Γραμμάτων
και ειδικότερα στη θεματική ενότητα της Λογο-
τεχνίας (ελληνικής και παγκόσμιας) .

Τον ποιητή και το έργο του θα παρουσιάσει ο
Κοσμήτορας του ΠΚΘ, φιλόλογος κ. Κωνστα-
ντίνος Καλογεράς. 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
Ανδρέας Παπαματθαίου                                               
Η Γενική Γραμματέας
Στέλλα Τούντα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι εκπρόσωποι
των πολιτικών κομμάτων να

προσέλθουν την Παρασκευή,
9 Ιανουαρίου 2015 και ώρα
11:00 (Αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Δημαρχείου
Φυλής, Άνω Λιόσια), στη

συνεδρίαση της διακομματι-
κής επιτροπής, με μοναδικό
θέμα ημερήσιας διάταξης τον
καθορισμό των χώρων προ-
βολής των κομμάτων, ενόψει
των Βουλευτικών Εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χρήστος Σπ. Παππούς

Ανοικτή Επιστολή της 
Περιφερειάρχη, Ρένας Δούρου
Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και την Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων

Χωρίς καμία αιτιολογία, με μόνη λογική εκείνη της εξυπηρέτησης εκλογικών
σκοπιμοτήτων, προχωρήσατε σε μία αυθαίρετη απόφαση. Αποκλείσατε την
Περιφέρεια Αττικής από τα χρήματα που δικαιούται και για τα οποία είχαν ακο-

λουθηθεί όλες οι δέουσες διαδικασίες. Αναιτίως απορρίψατε εγκεκριμένες από εσάς
τους ίδιους πιστώσεις ύψους 9.000.013,70 ευρώ – χρήματα που προορίζονταν για
έργα υποδομών σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών. Έργα αντιπλημμυρικά, έργα
κατασκευής κι έργα συντηρήσεων οδών. 

Πρόκειται για έργα που η Περιφέρεια οφείλει να εκτελέσει προς όφελος των πολιτών
και όχι των κυβερνώντων. 

Με την αυθαίρετη απόφασή σας,  σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, τη στιγμή που
άλλες Περιφέρειες της χώρας λάμβαναν κανονικά τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
ΠΔΕ, φανερώνετε την πολιτική σας εμπάθεια και την αντίληψη που έχετε για τη δια-
χείριση του δημόσιου χρήματος. Πιστεύετε ότι μπορεί τε να το κατανέμετε με κομμα

τικά κριτήρια και όχι με κριτήρια δημοσίου συμφέροντος. Η πολιτική σκοπιμότητα
είναι σαφής: να καταδειχθεί η δήθεν ανικανότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής να
ασκήσει αποτελεσματική, προς όφελος των πολιτών διοίκηση, προκειμένου έτσι να
απαξιωθεί  η προοπτική διακυβέρνησης της χώρας από την Αριστερά.

Οι πολίτες όμως και γνωρίζουν και κρίνουν. Και σύντομα θα πουν τον τελευταίο
λόγο.

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα όλης της
χώρας. 
Θα διαρκέσουν ως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ την πρώτη Κυριακή (18 Ιανουαρίου)

μετά την έναρξή τους τα μαγαζιά θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά.
Βάσει νόμου, το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας για τις Κυριακές καθορίζεται από τις

11:00 το πρωί ως τις 20:00 το βράδυ. ‘Ετσι και στη Δυτική Αττική , αναμένεται να
υπάρχει εντονότερη εμπορική κίνηση εν μέσω εκπτώσεων, καθώς οι περισσότεροι
καταναλωτές αναμένουν τις χαμηλότερες τιμές για τις αγορές τους. 
Για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ανακοίνω-

σή του, προτείνει στα μέλη του να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά από τις
11:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.



Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. 
ύποπτο βαν που βρέθηκε 
στο Όρος Αιγάλεω
Ύποπτο βαν, που φαίνεται ότι σχετίζεται με την υπό-

θεση του Χριστόδουλου Ξηρού, εντόπισε η Αστυνομία σε
ερημική τοποθεσία, κοντά στο όρος Αιγάλεω.

Το βαν, το οποίο είναι κλεμμένο, μεταφέρεται στα
εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου
να εξεταστεί. 

Προσλήψεις στους
Δήμους κατ' εξαίρεση,

ζητά η ΚΕΔΕ

Με επιστολή που απέστειλε, προς τον
Υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, Μ.
Θεοχαρίδη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.
Πατούλης, ζητά την Έκδοση Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία θα επι-
τραπεί να υπάρξει εξαίρεση από την αναστολή
προσλήψεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες προ-
σωπικού των ΟΤΑ, προκειμένου να μην υπάρξουν
προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών
και στη λειτουργία των Δήμων. 

«Με δεδομένο ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν προχωρήσει
στον προγραμματισμό τους, τους προηγούμενους
μήνες, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους την πολι-
τική αστάθεια και την αδυναμία του πολιτικού
συστήματος να συναινέσει στην εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας, η προκήρυξη των εκλογών και η
αναστολή προσλήψεων για χρονικό διάστημα, που
δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, δημιουργεί
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δημοτι-
κών υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς όπως, η καθα-
ριότητα, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι παιδικοί σταθ-
μοί, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, κ.λπ.» τονίζει η
Ένωση και προσθέτει: 

«Η έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
που θα εξαιρεί το προσωπικό αυτών των κρίσιμων
τομέων για την καθημερινότητα των πολιτών από
το καθεστώς της αναστολής προσλήψεων, θα επι-
τρέψει στους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας να υλοποιή-
σουν τον προγραμματισμό τους, χωρίς να επηρεα-
στούν από την τρέχουσα πολιτική συγκυρία».

Στο 25,8% 
η ανεργία 
τον Οκτώβριο
Εκτός εργασίας ένας 
στους δύο νέους

Στο 25,8% υποχώρησε το εποχι-
κά διορθωμένο ποσοστό ανερ-

γίας τον Οκτώβριο του 2014, από
27,8% που ήταν τον Οκτώβριο του
2013 και 26,0% τον Σεπτέμβριο του
2014, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε
1.245.340 άτομα, μειωμένοι κατά
104.263 σε σχέση με το Οκτώβριο
του 2013 (-7,7%) και κατά 13.491 σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014
(-1,1%).

Την ίδια ώρα, οι απασχολούμενοι
αυξήθηκαν κατά 72.379 άτομα σε
σχέση με τον Οκτώβριο του 2013
(+2,1%) και κατά 6.853 άτομα σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014
(+0,2%) και εκτιμάται ότι διαμορφώ-
θηκαν στα 3.585.234 άτομα.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή
τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε
αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά
8.384 άτομα σε σχέση με το Οκτώ-
βριο του 2013 (-0,3%) και αυξήθη

καν κατά 2.100 άτομα σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο του 2014 (+0,1%),
διαμορφούμενοι στα 3.288.819
άτομα.

Εκτός εργασίας ένας στους δύο
νέους

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προ-
κύπτει πως το ποσοστό ανεργίας
στις γυναίκες (29,2% τον Οκτώβριο
2014 από 31,9% τον Οκτώβριο
2013) παραμένει σημαντικά υψηλό-
τερο από εκείνο των ανδρών (23,1%
από 24,6%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας καταγράφονται στους
νέους 15- 24 ετών (50,6% τον Οκτώ-
βριο 2014 από 57,4% τον Οκτώβριο
2013) και στα άτομα 25- 34 ετών 

(34,5% από 37%). Ακολουθούν τα
άτομα 35- 44 ετών (22,2% από
24,1%), 45- 54 ετών (20,8% από
20,6%), 55- 64 ετών (16,5% από
16,7%) και 65- 74 ετών (11,4% από
12%).Σε επίπεδο αποκεντρωμένων
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μακε-
δονία - Θράκη (27,8% τον Οκτώβριο
2014 από 29,4% τον Οκτώβριο
2013), η Αττική (27,3% από 28,9%)
και η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα
(25,8% από 26,7%). 

Ακολουθούν, η Ήπειρος - Δυτική
Μακεδονία (25,3% από 29,1%), η
Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα -
Ιόνιοι Νήσοι (25,1% από 25,5%), η
Κρήτη (21,7% από 26,3%) και το
Αιγαίο (19,2% από 23,3%).

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

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

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

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

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

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

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

8.10.14

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εται-
ρίας, στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνεται
και η νεοαποκτηθείσα σφαίρα αξιολόγησης (spectrora-
diometer) της Everfine, μίας από τις κορυφαίες παγκο-
σμίως εταιρίες του κλάδου της κατασκευής οργάνων
φωτοηλεκτρικών μετρήσεων με εξειδίκευση στα όργα-
να μετρήσεων LED και φωτισμού.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρία, στο εργαστή-
ριο θα ελέγχονται οι φασματικές, φωτομετρικές, χρω-
ματομετρικές και ηλεκτρικές παράμετροι κάθε λαμπτή-
ρα και φωτιστικού LED που εμπορεύεται η Bigsolar
Led, με στόχο την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
διασφάλιση της αξιοπιστίας των προϊόντων της.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται είναι, ενδεικτι-

κά, η φασματική κατανομή
ισχύος P (λ), οι χρωματικές
συντεταγμένες (x, y), (u, v),
η συσχετιζόμενη θερμοκρα-
σία χρώματος Tc, ο δείκτης
χρωματικής απεικόνισης
Ra, το κυρίαρχο μήκος
κύματος, το μήκος κύματος
αιχμής, το φασματικό εύρος
ζώνης, η καθαρότητα χρώματος, η φωτεινή ροή, η
φωτεινότητα, η φασματική διαπερατότητα και ανάκλα-
ση κ.λπ.

Το μοντέλο HAAS-3000 της σφαίρας, διαμέτρου 2,04
μ., διαθέτει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως η
μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, ο συμπαγής σχεδιασμός 

της, η συνέπεια των αποτελεσμάτων της, η υψηλή
επαναληψιμότητα και σταθερότητα των μετρήσεών της
κ.ά.

Σημειώνεται τέλος, ότι η Bigsolar Led είναι η μοναδική
εταιρία στην Ελλάδα που διαθέτει σφαίρα αξιολόγησης
με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

ΗBigsolar Led ανακοινώνει ότι έθεσε σε λειτουργία
στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στον Ασπρό-
πυργο ένα από τα πιο εξελιγμένα φωτομετρικά

εργαστήρια της ελληνικής αγορας.

ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ένα από τα πιο εξελιγμένα φωτομετρικά εργαστήρια 
της ελληνικής αγοράς έθεσε σε λειτουργία η Bigsolar Led

Σύλλογος Ηπειρωτών 
Θριασίου Πεδίου.

Σας καλούμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του συλλόγου μας,που θα πραγματοποιηθεί 

στα γραφεία του,  (Ομήρου 26 και Αρκαδίου, Ελευσίνα) την
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 στις 11:30 π.μ.

ν’ ανταλλάξουμε ευχές για την καινούργια χρονιά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΚΟΓΚΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑTΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

& 210 5571996

ΥΠΑΑΝ: 
Πρόσθετη πίστωση 
14 εκατ. σε ΜμΕ

Πρόσθετη πίστωση ύψους 14
εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότη-
ση Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-

ων ενέκρινε ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας,
στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης
που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησια

κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα & Επιχειρηματικότητα». 

Με την πρόσθετη πίστωση το συνολικό
ποσό της ετήσιας πίστωσης ανέρχεται
πλέον σε 149 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα
θα κατευθυνθούν άμεσα σε Μικρομεσαί-
ες Επιχειρήσεις, δικαιούχους της δρά-
σης του προγράμματος «Ενίσχυση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίη-
σης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρε-
σιών», το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το
Υπουργείο «Με την πρόσθετη αυτή
πίστωση δημιουργούνται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη
συνέχιση της χρηματοδότησης εντός του
Δεκεμβρίου περίπου 350 επιχειρήσεων,
οι οποίες έχουν προχωρήσει σε σημα-
ντικό ποσοστό υλοποίησης ή και ολο-
κλήρωσης των επενδυτικών τους σχε-
δίων».Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε
επενδύσεις αγοράς παγίων, εξοπλι-
σμού, αλλά και σε συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες, εκσυγχρονισμό κλπ:

• Στον κλάδο των Υπηρεσιών ύψους
20.000 - 100.000

• Στον τομέα της Μεταποίησης ύψους
30.000 - 300.000

•  Στον τομέα του Τουρισμού ύψους
20.000 - 300.000

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ενίσχυσής
τους διαφέρει ανάλογα με την περιφέ-
ρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επι-
χείρησης.
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Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 
κόβει την πίτα του ο ΣΥΡΙΖΑ 

στις Αχαρνες

Παρουσιάσθηκαν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ
Η Αλ. Παπαρήγα επικέφαλης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΚΚΕ . 
Νέες βολές Δ. Κουτσούμπα κατά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 

Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ παρουσιάστηκαν χθες σε
εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο
γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ θα είναι υποψήφιος στη

Βοιωτία και στη Β’ Αθηνών, ενώ επικεφαλής του ψηφο-
δελτίου Επικρατείας είναι η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΚΚΕ
και μέλος της ΚΕ του κόμματος, Αλέκα Παπαρήγα.

«Η αλλαγή συσχετισμών παντού, μέσα στο λαό, μέσα
στη Βουλή, υπέρ του ΚΚΕ, θα δώσει ώθηση στο να βγει
η εργατική τάξη, ο λαός, στο προσκήνιο, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων» υπογράμμισε
ο κ. Κουτσούμπας, μιλώντας στην εκδήλωση. 

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ κάλεσε τον ελληνικό λαό να σκεφθεί πολύ σοβαρά τις εναπομείνασες
17 ημέρες ως τις κάλπες ότι «τελικά δεν μπορούν να του προσφέρουν τίποτα δυνάμεις που
κινούνται στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, που έφερε τον λαό εδώ που είναι σήμερα, δυνά-
μεις που προσκυνούν την ΕΕ, η οποία εγγυάται την πάση θυσία υλοποίηση της στρατηγικής
που ισοπεδώνει τα δικαιώματά του».

Λα Ρεπούμπλικα:
Ο Αλ. Τσίπρας εργάζεται στο παρασκήνιο 
για την επίτευξη ενός συμβιβασμού

Σε «μυστικό σχέδιο κατά της χρεοκοπίας» αναφέ-
ρεται ο αναλυτής της ιταλικής εφημερίδας Λα
Ρεπούμπλικα Έττορε Λιβίνι, σε άρθρο του το

οποίο δημοσιεύεται στην διαδικτυακή πύλη της εφημε-
ρίδας.

«Ο Αλέξης Τσίπρας εργάζεται στο παρασκήνιο με
τους γεφυροποιούς των Βρυξελλών και της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την επίτευξη ενός
συμβιβασμού που να απομακρύνει τον κίνδυνο χρεο-
κοπίας της χώρας, βγάζοντας από το μαγικό καπέλο
μια λύση που να επιτρέπει σε όλους να πουν ότι νική-
σανε, καθιστώντας δυνατή, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου,
την υπογραφή μιας συμφωνίας με την τρόικα» γράφει ο
Λιβίνι.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια «μείξη ανάμεσα σε
επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, ο μέσος
χρόνος της οποίας σήμερα είναι 32 έτη και σε μείωση
των επιτοκίων, τα οποία είναι σήμερα στο 1,5%, ελα-

φρύνοντας το βάρος των δανείων της Αθήνας και απε-
λευθερώνοντας, συγχρόνως, πόρους για τις επενδύ-
σεις».

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης, με τον τρόπο
αυτό «η Άγγελα Μέρκελ θα μπορέσει να εγγυηθεί στα
γεράκια του Βορρά, ότι η Ελλάδα, έστω και με ιδιαίτερα
συμφέρουσες προϋποθέσεις, θα πληρώσει μέχρι και το
τελευταίο ευρώ».

Ο Ιταλός αναλυτής, θεωρεί, πάντως, πως «όλοι είναι
πεπεισμένοι, ακόμη, τελικά, και τα γεράκια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης- ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει ποτέ
να αποπληρώσει όλο της το δημόσιο χρέος, το οποίο
αγγίζει το 175% του ΑΕΠ, με τα ισχύοντα επιτόκια της
αγοράς» και, κατά συνέπεια, «η επαναδιαπραγμάτευση
δεν αφορά το αν, αλλά το πότε».

Στ.Θεοδωράκης: 
Αδιαπραγμάτευτη

η υπόθεση της Ευρώπης
και του ευρώ

«Δεν είναι στα πλαίσια ενός
παζαριού»

«Για το Ποτάμι η υπόθεση της Ευρώ-
πης και του ευρώ είναι αδιαπραγμάτευ-
τη. Δεν είναι στα πλαίσια ενός παζαριού
το βγαίνουμε από το ευρώ ή βγαίνουμε
από την Ευρώπη» δήλωσε ο επικεφα-
λής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης
από τη Λαμία, όπου συνέχισε την προε-
κλογική του εκστρατεία.

«Μέχρι σήμερα η Ευρώπη έχει δείξει 
ότι έχει αποφασίσει να βοηθήσει τη

χώρα μας» είπε, τονίζοντας ότι ελάχιστα
θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η στάση
των Ευρωπαίων, αλλά κυρίως θα πρέ-
πει να μας ενδιαφέρουν οι θέσεις και η
πολιτική πρακτική μέσα στη χώρα μας.

«Θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα ο ελληνικός
λαός αν όλο το πολιτικό σύστημα έκανε
σαφή τη θέση του για τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της χώρας. Για μας η
συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και στο
ευρώ είναι θέση αδιαπραγμάτευτη. Θα
πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση
και να είναι απόλυτη η θετική τοποθέτη-
ση των κομμάτων εξουσίας απέναντι
στη συμμετοχή μας στην ΕΕ» τόνισε.

ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ            
ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  

Έδωσαν τα χέρια Βασίλης 
Οικονόμου - ΝΔ

Ο Βασίλης Οικονόμου  με επιστολή του
ανακοίνωσε πως αποδέχτηκε την πρό-
σκληση του Αντώνη Σαμαρά και σ’ αυτές τις
εκλογές θα συστρατευθεί με τη ΝΔ.

Ακολουθεί η επιστολή του:
Στη χώρα μας διεξάγονται οι πιο κρίσιμες

εθνικές εκλογές της μεταπολίτευσης. Τα
διακυβεύματα είναι πολλά για την πορεία που θα ακολουθήσει
η ελληνική κοινωνία και η χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Δεν
είναι κινδυνολογία. Είναι πραγματικός ο κίνδυνος να απομο-
νωθούμε, να βρεθούμε εκτός της ευρωζώνης και να υποστού-
με τεράστια κοινωνική και εθνική ζημιά με βαριές απώλειες για
όλο το λαό και ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους.

Με αυτά ως δεδομένα ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα του Πρω

θυπουργού. Οι δυνάμεις του Μεταρρυθμιστικού Κέντρου
είμαστε αποφασισμένες να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτό γίνεται σίγουρα μόνο εάν είναι
πρώτο κόμμα η ΝΔ σε αυτές τις εκλογές. Γι αυτό θα δώσουμε
σε αυτές τις εκλογές όλες μας τις δυνάμεις Απευθύνω κάλεσμα
εθνικής ευθύνης και συνεννόησης σε όλους τους πολίτες με
τους οποίους έχουμε βρεθεί σε κοινούς αγώνες στο χώρο της
Κεντροαριστεράς. Δυστυχώς για την Κεντροαριστερά σε αυτές
τις εκλογές κυριαρχεί η διάσπαση και ο διχασμός.

Για την Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια, είναι η κρίσιμη
ώρα. Ας δώσουμε το παρών όλοι μαζί όχι στους εσωτερικούς
εμφυλίους αλλά στη μάχη για μια Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη,
διορθώνοντας λάθη και αδικίες της εποχής των μνημονίων,
ενώνοντας τις δυνάμεις μας για την έξοδο από την κρίση. Για
να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο κοινής λογικής των φιλοευρω-
παϊκών δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στη χαοτική αβεβαι-
ότητα μιας θολής πρότασης που διακινδυνεύει τα πάντα για το
λαό μας. Συμπορεύομαι με τον Αντώνη Σαμαρά σε αυτή την
καθοριστική μάχη για την Πατρίδα μας.

Έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας από 
τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη

Στην ανάγκη να σταματήσει η φημολογία για Grexit αναφέρθηκε ο Ευρωβου-
λευτής και Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση που
έγινε στην Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επικείμε-

νες Ελληνικές εκλογές.
Σημείωσε πως η πολιτική σταθερότητα περνάει μέσα από την κοινωνική ευημερία

υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισχυρών δημοσίων επενδύσεων από το Επενδυτικό
Πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Γιούνκερ και με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων, οι οποίες θα αναθερμάνουν την οικονομία και θα βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και την υλοποίηση της συμφωνίας του 2012 με τους
Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του Ελληνικού χρέους,
κάτι που προϋποθέτει και την διαμόρφωση μίας κοινής θέσης στο θέμα αυτό και για
αυτό το λόγο προτείνουμε την δημιουργία μίας Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας μετά τις
εκλογές.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο  Βούλγαρος Αθανασόβ Αντρέι 
υπέγραψε στον Αχαρναϊκό! 

Με ένα δυνατό όνομα ενισχύεται το ρόστερ του

Αχαρναϊκού! Από σήμερα στην οικογένεια του

Αχαρναϊκού εντάσσεται ο 27χρονος Βούλγαρος

Αθανασόβ Αντρέι.

Ο Αθανασόβ Αντρέι είναι διεθνής επιθετικός παί-

κτης με 7 συμμετοχές στην Εθνική U20, ενώ έχει

παίξει σε Chernomorets Pomorie, Lokomotiv

Sofia, Banants Yerevan, Botev Vratsa, Lokomotiv

Plovdiv and Calisia Kalisz.

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ καλωσορίζει

τον Αθανασόβ Αντρέι στην οικογένεια του και

εύχεται η συνεργασία να αποδώσει πολύτιμους

καρπούς! 

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

Σε αγωνιστική δράση την Κυριακή
μετά τις γιορτές η ΓΈθνική με την
13η αγωνιστική.

***Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται
στην Ελευσινα τον Παναρκαδικό.
Διατητής θα είναι ο Κώστας Περράκης απο τον
σύνδεσμο Αθήνας. Βοηθοί του είναι απο τον
ίδιο σύνδεσμο οι: Κώστας Λεοντακιανάκος και
Κώστας Κορωνιός.

***Ο Μανδραικός υποδέχεται στην Μάνδρα
την Καλαμάτα. Αρχοντας της αναμέτρησης ο
Εμμανουήλ Μιάρης απο τα Δωδεκάνησα με
βοηθούς τους Καραγιαννίδη απο την Αθήνα και
τον Τσιλιπάνο.

***Ο Βύζαντας Μεγάρων αγωνίζεται στην
Ζάκυνθο με τον Ζακυνθιακό. Διαιτητής ο Νίκος
Αγγελάκος απο τον σύνδεσμο Αρκαδίας με
βοηθούς τους συμπατριώτες του Κώστα Δημο-
γέροντα και Ιωσήφ Νίκα.

***Ρεπό έχει ο Αστέρας Μαγούλας...
***Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 15:00

εκτός του Ζακυνθιακού με τον Βύζαντα που θα
ξεκινήσει στις 14:00.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΗΡΕ 
ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Ο Πανελευσι-

νιακός έκανε

δικό του τον 32

χ ρ ο ν ο

(2 5/ 1 0/ 19 8 2)

δεξιό αμυντικό

Β α γ γ έ λ η ς

Στουρνάρας που

έμεινε ελεύθερος

από τον Αχαρ-

ναϊκό. Ο παίκτης

ήταν στον Πανε-

λευσινιακό μέχρι

πέρυσι το καλο-

καίρι. 

Εχει αγωνιστεί

ακόμα στον Ηλυσιακό, Λάρισα, Ν.Σαλαμίνα

Κύπρου, Ρόδος, Λαμία, Παναχαική, Πυρσός Γρε-

βενών. Νίκη Βόλου, Ηρακλή Ψαχνών, Ολυμπιακό

Βόλου.

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 θα αγωνίζεται

και ο 24χρονος Σταύρος Νικολάου.  Πρόκειται για

αμυντικό χαφ και στόπερ, που έχει περάσει από

Θρασύβουλο και Καλλιθέα.

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Επιστροφή στα γήπεδα τηςΕπιστροφή στα γήπεδα της

Δυτικής το ΣαββατοκύριακοΔυτικής το Σαββατοκύριακο

10/11/1/2015 με αγώνες στην10/11/1/2015 με αγώνες στην

Α΄και Β΄ κατηγορία.Α΄και Β΄ κατηγορία.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

Δημοτικό Στάδιο: ΑκράτητοΔημοτικό Στάδιο: Ακράτητο

ς-Πυρρίχιος Ασπροπύργους-Πυρρίχιος Ασπροπύργου

Παραλίας Ασπροπύργου: ΑίΠαραλίας Ασπροπύργου: Αί

ας-Ειδυλλιακόςας-Ειδυλλιακός

Δημοτικό Στάδιο ΑσπροπύΔημοτικό Στάδιο Ασπροπύ

ργου: Ενωση Πανασ./Δόξας-ργου: Ενωση Πανασ./Δόξας-

ΖωφριάΖωφριά

ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΙΑΚΗ

Πανοράματος(11:00): Λέων-Πανοράματος(11:00): Λέων-

ΑΕ Ζεφυρίου, (15:00): ΕθνικΑΕ Ζεφυρίου, (15:00): Εθνικ

ός-Ελπίδαός-Ελπίδα

Παραλίας ΑσπροπύργουΠαραλίας Ασπροπύργου

(15:00): ΠΑΟΚ Μάνδρας-Νέα(15:00): ΠΑΟΚ Μάνδρας-Νέα

ΠέραμοςΠέραμος

Δημοτικό Φυλής: ΘρασύΔημοτικό Φυλής: Θρασύ

βουλος-Κριός Ασπροπύργουβουλος-Κριός Ασπροπύργου

ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΒΒΑΤΟ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΒ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιώργος ΡουμελιώτηςΓιώργος Ρουμελιώτης

(15:00) Ηρακλής Ελευσίνας-(15:00) Ηρακλής Ελευσίνας-

Πανελευσινιακή ΕνωσηΠανελευσινιακή Ενωση

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

Νέας Περάμου: ΜεγαρικΝέας Περάμου: Μεγαρικ

ός-Ελευσινιακόςός-Ελευσινιακός

Γκορυτσάς: Απόλλων ΠοντίΓκορυτσάς: Απόλλων Ποντί

ων Ασπροπύργου-Σκορπιόςων Ασπροπύργου-Σκορπιός

ΦυλήςΦυλής

Γιώργος Ρουμελιώτης:Γιώργος Ρουμελιώτης:

Λαμπερή Ελευσίνας-ΑργώΛαμπερή Ελευσίνας-Αργώ

ΜεγάρωνΜεγάρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ (11ηΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ (11η

αγωνιστική)αγωνιστική)

ΣάββατοΣάββατο

Παραλίας ΑσπροπύργουΠαραλίας Ασπροπύργου

(11:00)Αίας Παραλίας(11:00)Αίας Παραλίας

Ασπροπύργου-ΕυκλείδηςΑσπροπύργου-Ευκλείδης

Γιώργος ΡουμελιώτηΓιώργος Ρουμελιώτη

ς(11:00) Πανελευσινιακός-ς(11:00) Πανελευσινιακός-

ΕιδυλλιακόςΕιδυλλιακός

Γήπεδο Ακράτητου(12:000Γήπεδο Ακράτητου(12:000

Ακράτητος-Κριός ΑσπροπύΑκράτητος-Κριός Ασπροπύ

ργουργου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

(11η αγωνιστική)(11η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΒΒΑΤΟ

Νέας Περάμου(11:00) ΑργώΝέας Περάμου(11:00) Αργώ

Μεγάρων-ΒύζαςΜεγάρων-Βύζας
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ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Η
ακαδημία τζούνιορ(2004-2005) του ΠΑΟΚ Μάν-
δρας-Ειδυλλίας συμμετείχε στο τουρνουά στον
Αγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η αποστολή επέστρε-

ψε με πολλές εμπειρίες.
Στην αποστολή ήταν οι: Αρειστείδης Τσαπούρνης, Κρι-

στιάν Ντόντα, Αμαρίλντο Κούρτι, Εριον Ρέτζα, Σταμάτης
Κακατσάι, Κριστιάν Βάσα, Ανδρέας Μπέκας. Ο προπο-
νητής Μιχαλης Κασδαγλης και οι γονείς Βαγγέλης Μπέ-
κας, Πέπυ Τζουανάκη και Γιούλη Κακατσάι.

Ο προπονητής των ακαδημιών Μιχάλης Κάσδαγλης
τόνισε:

<<Αλλο ένα τουρνουά έφτασε στο τέλος του, ένα τουρ-
νουά που για μένα προσωπικά ήταν το καλύτερο από
θέμα διοργάνωσης και φιλοξενίας και αν δεν μας τα
χάλαγε ο καιρός θα ήταν και από θέμα αγώνων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο του τουρνουά κ.
Κώστα Καραγιανακίδη που ήταν συνεχώς δίπλα μας.
Τους γονείς που ήρθαν μαζί μας την Πέπυ Τζουανάκη,
Γιούλη Κακατσάι, και τον Βαγγέλη Μπέκα για την υπερ-
πολύτιμη βοήθειά τους πάνω στην ασφάλεια των παι-
διών και όχι μόνο,αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ στους
παίκτες μου(τα εφτά αντράκια) Αριστείδης Τσαπούρνης, 

Κριστιάν Ντόντα, Αμα-
ρίλντο Κούρτι, Κριστιάν Βάσα, 

Εριον Ρέτζα, Σταμάτης Κακατσάι και Ανδρέας Μπέκας
για το ήθος και την καλοσύνη που έδειξαν σε όλο το
τουρνουά. Τους ευχαριστώ ολους!!!

***Για το τουρνουά Athens youth talent cup το παιδικό
του ΠΑΟΚ Μάνδρας του Μιχάλη Κασδαγλή επικράτησε
του Πανιωνίου 3-1(Ερβιν Ρετζά 2), Σιδέρης, και της ομά-
δος των Τράχωνων με 7-1(Πρέτσι 4, Ερβιν Ρετζά, Ριζάι
Βασίλης, Ντένις Μιχάνι. Ο εν λόγω τεχνικός χρησιμοποί-
ησε για τους δύο αγώνες τους εξής παίκτες:

Με Πανιώνιο:Πόλι, Σιδέρης, Τερζάκης(55' Λόλι), Παρα-
σκευόπουλος, Κεραμάρης, Κέλι, Βόγκας, Ριζάι, Πρέ-
τσι,Ερβιν Ρέτζα(50' Αρντιτ), Σεφεντίνογλου(60' Ντενις
Μιχανι).

Με Τράχωνες: Πόλι, Σιδέρης, Τερζάκης, Σκόρδας,
Κεραμάρης, Βόγκας, Κέλι(50' Αρντιτ), Πρέτσι, Ριζάι,
Ρέτζα, Λόλι(55' Μιχάνι).

Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
Ο ΓΑΣΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεχίζεται σήμερα η 13η αγωνιστική το πρωτάθλημα

στην Β΄κατηγορία. Ο ΟΚ Ελευσίνας υποδέχεται στις

21:00 στο 2ο κλειστό στην Γούβα την Ηλεκτρούπολη

Αργυρούπολης, ενώ ο ΓΑΣΕ αγωνίζεται στο κλειστό

Αργυρούπολης με τον Ερμή στις 21:30.

Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 73-66 ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΑ

Για την 13η αγωνιστική της Α'ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών η Ενωση

Νέας Περάμου -Μεγάρων επικράτησε 73-66(41-39) του

Πορφύρα και ξεκίνησε με το δεξί για το 2015.

Διαιτητές : Παπαγαν-

νόπουλος , Ουστα-

μπασίδης

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΜΕΓΑΡΩΝ (Μιχελιου-

δάκης, Ράμμος): Του-

μπανιάρης 9, Κοντό-

πουλος 2, Καραίσκος

11(3), Παζαράς 4,

Ζάχαρης , Παπαγιαννακόπουλος 2, Πανάγος 20(4) Μου-

ρίκης 14(2), Κατσαρέλιας 11(2)

ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Κλιγκόπουλος , Γεωργάκης): Παλτόγλου

24(4), Ευαγγελίτσης 4, Χαραλαμπίδης 17(2), Στουραίτης

, Βαμβακάρης 6, Καλής 2, Καλαμαράς 5(1),Βούτας ,

Δελέγκος 8(2) Χατζηδημητρίου.

***Επόμενο μάτς στις 12/1 στο κλειστό Αλίμου στις 21:00

με την Ενωση Τραχώνων.

ΣΤΟΝ Γ.ΜΑΡΑΣΤΟΝ Γ.ΜΑΡΑNNΤΑ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ ΤΗΣ ΤΑ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ ΤΗΣ 

ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.ΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο

Η ομάδα του Πανελευσινιακού έκοψε την πίτα
της στα γραφεία της ομάδος. Μεγάλος τυχερός
ήταν ο προπονητής Γιώργος Μαραντάς, που
πέτυχε το φλουρί. Παραβρέθηκαν οι πρόεδροι
Χρήστος Γιαλιάς Αλέξανδρος Παθιάκης όλοι οι
ποδοσφαιριστές και το προπονητικό τίμ

ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΛΙΝΑΡΔΟ

***Η ομάδα του Πανελευσι-
νιακού πήρε και τον Αλέξαν-
δρο Λινάρδο, 17 χρονών
τερματοφύλακα, που ήταν
προσωπική επιλογή του
προπονητή τερματοφυλάκων
της ομάδας μας Γιόζεφ
Βάντζικ.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ
ΕΣΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν από ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ οι διαιτητές και κριτές των
αγώνων της ΕΣΚΑΝΑ σε Μίνι Αγόρια,Παμπαίδες, Κορασίδες,
Παίδες, Εφηβοι, Παγκορασίδες, Γυναίκες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-15 
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 18.00 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

Αναστασόπουλος Κουτσομήτρος
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ

Αναστασόπουλος Λέκου

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 09.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΜΕΓΑΡΩΝ Κουράντης Πάλλας
ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 09.00 ΕΝ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Σταγιά-

νος Πολίτης Κ

ΚΛ. ΙΚΟΝΙΟΥ 15.30 ΠΕΡΑΜΑ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Λάτσης Κατσί-
πης 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛ. ΕΛΕΥΣ 13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Δελδήμος Τούσης Λέκου Γεωργουλάκος 

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 09.45 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Δραμεσιώ-

της Λεουτσάκος Πασχοπούλου
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 15.00 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Πέππας Παπαδάτος Μοσκόβης

ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛ. ΕΛΕΥΣ 16.30 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Π Πέππας Παπαδάτος Μοσκόβης 
ΝΈΟ ΚΛ. ΒΑΡΗΣ 19.00 ΒΑΡΗ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Ε Φάκωνας

Φραγκιαδάκης Δημήτρουλα Δάνδολος 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛΤ 19.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΕΝ

ΑΜΦΙΑΛΗΣ Ε Γερουλάνος Κουτσομήτρος Αυγουλάς 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-15

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚ 13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ Α Γερουλάνος Γεωργακίου
ΑΝ ΠΟΡΦΥΡΑ 14.00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Β Πέππας

ΣΥΚΚΝΑ 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ 17.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Β

Γερουλάνος Πάλλας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΦ.

ΗΛΙΑΣ Κοσμίδου Μπουλινάκης Τοβήλ Ντεμελής Λαρόζα 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 18.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Ιερωνυμά-

κης Ζαννίδης Κουτσομήτρος Κατσίπης Δακορώνης 

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15.15 ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ Π Λάτσης Παπαδάτος Μοσκόβης
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 16.45 ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡ ΠΗΓΑΣΟΣ

ΚΟΡ Ε Λάτσης Παπαδάτος Μοσκόβης
ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18.30 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ε

Σκορδίλης Καφαντάρης Πολίτης Κ Παπασαρή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ                                                           

Ημερ. 8/01/2015
Αρ. Πρωτ. 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) και

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.
Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγω-
νισμό για την προμήθεια ειδών
Γραφικής ύλης, εντύπων και υλι-
κών μηχανογράφησης και πολ-
λαπλών εκτυπώσεων (φωτοτυ-
πικού χαρτιού) και λοιπές προ-
μήθειες ειδών γραφείου - μελάνια
(μελάνια τα οποία θα πρέπει να
έχουν την πιστοποίηση της κατα-
σκευαστικής εταιρείας για την
καλύτερη λειτουργία των μηχανη-
μάτων) προϋπολογισθείσας
αξίας 59.988,13 ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της
μελέτης. Συγκεκριμένα :

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
προϋπολογισμού         43.999,96
ευρώ ΕΙΔΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ)
προϋπολογισμού           7.988,85
ευρώ ΕΙΔΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ   προϋ-
πολογισμού           7.972,40 ευρώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επί-
σης να υποβάλλουν προσφορά
ξεχωριστά για κάθε ομάδα των
ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 19 Ιανουαρίου 2015, ημέρα
Δευτέρα, με έναρξη παραλα-
βής των προσφορών την 10η
π.μ. και ώρα λήξης προθε-
σμίας παραλαβής των προ-
σφορών την 11η  .

Οι ενδιαφερόμενοι για να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής ύψους 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης με το Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Διοί-
κησης Παιδικών Σταθμών, καθη-
μερινά, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Δ/νση: Στέλιου Μηγιάκη &
Βαλέριου Λεωνίδη – Οικισμός
Γεννηματά, τηλ. 210 2484781,
αρμόδια Υπάλληλος κ. Κοχλιαρί-
δου Παναγιώτα) καθώς και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  HYPER-
LINK http://www.psdf.gr
www.psdf.gr

Ο Πρόεδρος
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 
3,7 δισ. ευρώ στο 11μηνο
Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του Δημοσίου τον Νοέμβριο

Στα 3,7 δισ. ευρώ ή 2,0% του ΑΕΠ αυξήθηκε το πρω-
τογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης στο
11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, από 1,5 δισ.
ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο
του 2013, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση των
Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,
αυτό γίνεται με την παράλληλη μείωση των ληξιπρόθε-

σμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό
τομέα, που σε κάθε περίπτωση είναι δημοσιονομικά
ουδέτερη.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν τον
Νοέμβριο του 2014 στα 3,8 δισ. ευρώ έναντι 4,3 δισ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή μειώθηκαν κατά
500 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο σημειώνει, εξάλλου, πως
από τον Δεκέμβριο του 2012 έως σήμερα έχουν μειωθεί
κατά περίπου 55%.

«Συνεπώς, η χώρα, το 2014, θα παρουσιάσει, για 2η
συνεχόμενη χρονιά, σημαντικό και αναγκαίο πρωτογε-
νές πλεόνασμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ρευστότη-
τα στην πραγματική οικονομία. Επιτυγχάνεται, έτσι, η
αναγκαία συνθήκη για την βιώσιμη ανάκαμψη της οικο-
νομίας», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΓΑΜΟΣ
O Κατσινούλας Γεώργιος του Γεωργίου και της

Μαρίας, το γένος Τριβέλλα, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η
Δαχν Αστριδ (Astrid Dähn) του Ραλφ Χορστ Αουγουστ
και της Ουρσουλα Ελσε Χερτα Δαχν, το γένος Δαχλ,
που γεννήθηκε στο Ρόστοκ Γερμανιας και κατοικεί 

Μιλντστεντ Ροζενταλ (Mildstedt OT Rosendahl), 
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στο
Δημαρχείο του Μιλντστεντ (Mildstedt) Γερμανίας.

Α. Βασιλόπουλος: 
Θέλουμε γήπεδο, όχι όμως 
καταπάτηση του άλσους

Στο «φλέγον» ζήτημα του γηπέδου
της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τοποθε-
τήθηκε ο δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας Άρης Βασιλόπουλος, που
έχει προκαλέσει «εμφύλιο» στην πόλη
με επιθέσεις σε δημοτικούς συμβού-
λους και επεισόδια.

Μιλώντας στον ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ
FM 99,5 ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφει-
ας υπογράμμισε πως δεν έχει αλλάξει
θέση σε σχέση με τα όσα έλεγε πριν
από τις δημοτικές εκλογές και πως
θέλει το γήπεδο αλλά όχι τον αποχαρα-
κτηρισμό στρεμμάτων από το γειτονικό
άλσος που συνεπάγεται κόψιμο
δέντρων. Ο ίδιος μάλιστα υπενθύμισε
ότι «είναι η τέταρτη φορά από το 1972
που επιχειρείται στο όνομα της ΑΕΚ να
παρθεί έκταση από το άλσος και να
αποχαρακτηριστεί».

Α. Μέρκελ: Αλληλεγγύη 
προς την Ελλάδα, αν κάνει 
όσα πρέπει

Μιλώντας μετά την συνάντησή της με
τον Ντέιβιντ Κάμερον στο Λονδίνο, η
γερμανίδα ηγέτιδα δήλωσε ότι δεν έχει
καμία αμφιβολία πως θα μπορέσουν
να αντιμετωπιστούν με επιτυχία και οι
νέες ανησυχίες για τη συνοχή της
ευρωζώνης και το μέλλον της Ελλάδας.

Η γερμανίδα καγκελάριος είπε ότι η
ίδια και η γερμανική κυβέρνηση ανέκα-
θεν ακολουθούσαν πολιτική υπέρ της
παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώ-
νη. 

Συνέχισε λέγοντας ότι έχει σημειωθεί
πρόοδος μέσα από την τήρηση των
συμφωνηθέντων και μέσα από τις
θυσίες των Ελλήνων και δήλωσε ότι δεν
έχει καμία αμφιβολία πως θα μπορέ-
σουν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία
και οι νέες ανησυχίες για τη συνοχή της
ευρωζώνης και το μέλλον της Ελλάδας.

«Πάντα καθοδηγούμενοι από το αξίω-
μα ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει όσα
χρειάζονται από την πλευρά της και ότι
εμείς από την άλλη πλευρά πρέπει να
δείχνουμε αλληλεγγύη», συμπλήρωσε
η κ. Μέρκελ.

«Θα πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις
με οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει από
τις εκλογές», δήλωσε η Σοσιαλδημο-
κράτισσα Ίνγκριντ Αρντ-Μράουερ, πρό-
εδρος της επιτροπής οικονομικών της
κάτω Βουλής. «Μπορείς να μιλήσεις
για μετάθεση της ωρίμανσης [δανείων]
και ελάφρυνση των επιτοκίων τους και
με μια αριστερή κυβέρνηση», συμπλή-
ρωσε.Σε παραπλήσιο μήκος κύματος
κινήθηκε και βουλευτής των Χριστιανο-
δημοκρατών, που ζήτησε να μην κατο-
νομαστεί, δηλώνοντας πως η Γερμανία
θα συνομιλήσει με οποιαδήποτε εκλεγ-
μένη κυβέρνηση, ακόμα και για χαλά-
ρωση των όρων βοήθειας. Υπογράμμι-
σε όμως πως προϋπόθεση είναι η
τήρηση των συμφωνηθέντων από την
πλευρά της Αθήνας.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Αττική: 607 άτομα τραυματίστηκαν
και 16 σκοτώθηκαν σε τροχαία 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2014 στην περιοχή της Διεύ-
θυνσης Τροχαίας Αττικής έγιναν 514 τροχαία ατυχή-
ματα με 653 παθόντες και ειδικότερα:

-15 θανατηφόρα με 16 νεκρούς
-26 σοβαρά με 30 σοβαρά τραυματίες
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση

χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση προτεραιότητας, η
παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ η μη χρήση προστατευ-
τικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων
επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματι-
σμού τους.Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευ

μένων δράσεων, που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττι-
κής, για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του
επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαι-
ώθηκαν 21.607 παραβάσεις από τις οποίες 416 ήταν σε βαθμό
πλημμελήματος. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:

-617 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύ-
ματος, από τις οποίες οι 61 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

-1.099 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
-260 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-824 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
-333 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και
-535 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και

η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προ-
ϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την
αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Από 3,2 ωςΑπό 3,2 ως
3,3% το 3,3% το 

προβάδισμα τουπροβάδισμα του
ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ 

σε δύο νέεςσε δύο νέες
δημοσκοπήσειςδημοσκοπήσεις

Προβάδισμα 3,3 και 3,2
ποσοστιαίων μονάδων
του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της
Νέας Δημοκρατίας κατα-
γράφουν δυο νέες δημο-
σκοπήσεις.

Συγκεκριμένα, σε δημο-
σκόπηση που πραγματο-
ποίησε  GPO για το Mega
Channel η εικόνα της
πρόθεσης ψήφου έχει ως
εξής: ΣΥΡΙΖΑ 28,5%, ΝΔ
25,3%, Ποτάμι 5,8%, ΚΚΕ
5,7%, ΧΑ 5,4%, ΠΑΣΟΚ
5% ενώ εκτός Βουλής
μένουν οι ΑΝΕΛ με ποσο-
στό 2,7%, το ΚΙΔΗΣΟ με
2,6%, ΛΑΟΣ 2% και οι
αναποφάσιστοι φτάνουν
στο 13,1%

Στο μεταξύ σε δημοσκό-
πηση της ALCO, που
δημοσιεύεται την Πέμπτη,
στην εφημερίδα Το Ποντίκι
και η οποία έγινε στο διά-
στημα 4-6 Ιανουαρίου 

η εικόνα της πρόθεσης
ψήφου έχει ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ 31,6%, ΝΔ
28,6%, Ποτάμι 4,2%,
Χρυσή Αυγή 4,1%, ΚΚΕ
3,8%, ΠΑΣΟΚ 3,6%, Κίνη-
μα Δημοκρατών Σοσιαλι-
στών 2,5%, ΑΝΕΛ 2,2%
άλλο κόμμα το 3,2% και οι
αναποφάσιστοι στο 9,7%.

Με αναγωγή στα έγκυρα,
η δύναμη των κομμάτων
διαμορφώνεται, σύμφωνα
με τη δημοσκόπηση, ως
εξής: 

ΣΥΡΙΖΑ 33,8%, ΝΔ
30,5%, Ποτάμι 4,5%,
Χρυσή Αυγή 4,4%, ΚΚΕ
4,1%, ΠΑΣΟΚ 3,9%, Κίνη-
μα Δημοκρατών Σοσιαλι-
στών 2,7%, ΑΝΕΛ 2,4%,
άλλο κόμμα το 3,4% και οι
αναποφάσιστοι στο
10,3%. Στην παράσταση
νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ προηγεί-
ται με 59% έναντι 20% της
ΝΔ.

Συστημένες επιστολές για τη διενέργεια 
φορολογικών ελέγχων
Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο της γγ Δημοσίων Εσόδων,
Κατ. Σαββαΐδου

Συστημένη επιστολή θα αποστέλλουν οι φορολογικές αρχές στους φορολο-
γούμενους στην περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου, προκειμένου να
ειδοποιούνται έγκαιρα και να μην υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τις υποθέσεις που αφορά ο έλεγ-

χος.
Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, προκειμένου

να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο να υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις, ενώ έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου η
οποία ωστόσο δεν κοινοποιείται άμεσα στον ελεγχόμενο. Και αυτό καθώς με βάση τη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η
υποβολή τέτοιων δηλώσεων μετά την έκδοση εντολής ελέγχου των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις σήμερα ο φορολογούμενος δεν λαμβάνει γνώση της εντο-
λής ελέγχου άμεσα με την έκδοσή της αλλά με την έναρξη του ελέγχου και έτσι στο διάστημα που μεσολαβεί έχει
υποβάλει εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, για τη φορολογική περίοδο που αφορά ο
φορολογικός έλεγχος. Προκειμένου να αποκλειστεί στο μέλλον το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει ο ελεγχόμενος φορο-
λογούμενος να λαμβάνει άμεσα γνώση για την έκδοση εντολής ελέγχου με την ΛΉΨΗ συστημένης επιστολής από
τις φορολογικές αρχές.
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

(5.1.15)

Λονδίνο

ΗΗ τειχοβακτίνη, ένα νέο ισχυρό αντιβιοτικό, έρχεται να
αλλάξει το τοπίο στη μάχη κατά των υπερανθεκτικών
μικροβίων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται

στο Nature. Διεθνής επιστημονική ομάδα παρουσίασε τα
πρώτα αποτελέσματα από πειράματα που έγιναν σε ποντίκια. 

Η τειχοβακτίνη, που ανακαλύφθηκε σε δείγμα χώματος, αντι-
μετώπισε επιτυχώς σοβαρές λοιμώξεις από παθογόνα μικρό-
βια όπως το MRSA, χωρίς να συναντήσει αντίσταση και χωρίς
τοξικές παρενέργειες. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ήταν εξίσου
αποτελεσματικό -αν όχι περισσότερο- με τη βανκομυκίνη, το
ισχυρότερο αντιβιοτικό που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι
γιατροί.

Η διεθνής επιστημονική ομάδα από πανεπιστήμια και φαρ-
μακευτικές εταιρείες στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Βρετανία, με
επικεφαλής τον Κιμ Λιούις, καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
του  Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστώνης (και συνιδρυ-
τή της εταιρείας φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας NovoBiotic
Pharmaceuticals, η οποία απέκτησε τη σχετική εμπορική
πατέντα για το νέο αντιβιοτικό), αναμένεται να ξεκινήσει κλινι-
κές δοκιμές σε ανθρώπους την προσεχή διετία. Στόχος είναι
να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τειχο-
βακτίνης. 

Πάντως παρά την αισιοδοξία, άλλοι επιστήμονες εμφανίστη-
καν πιο επιφυλακτικοί, καθώς στο παρελθόν αντιβιοτικά που

δεν είχαν παρενέργειες στα
πειραματόζωα, αποδείχτη-
καν τελικά τοξικά στους
ανθρώπους. Αν όλα πάνε
καλά, το νέο αντιβιοτικό ανα-
μένεται να είναι διαθέσιμο
στα νοσοκομεία σε περίπου
πέντε έως έξι χρόνια και

πιθανώς αρχικά θα χορηγείται σε ενέσιμη μορφή.

Τα «μυστικά» της τειχοβακτίνης

Το νέο αντιβιοτικό ανήκει σε μια νέα κατηγορία δραστικών
ουσιών, που εξοντώνουν τα βακτήρια καταστρέφοντας τα περι-
βλήματα (μεμβράνες) των κυττάρων τους. Οι ερευνητές εκτι-
μούν ότι θα περάσουν πάνω από 30 χρόνια χρήσης της τειχο-
βακτίνης, ωσότου οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αποκτήσουν
αντιστάσεις εναντίον της (αν και το χρονικό αυτό διάστημα θα
εξαρτηθεί τελικά από το πόσο συχνά θα συνταγογραφείται, εφό-
σον όντως κυκλοφορήσει στην αγορά).

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μικροσκοπική συσκευή
(iChip), με την οποία απομόνωσαν και καλλιέργησαν μικρόβια
που πήραν από το χώμα και τα οποία εκκρίνουν τα δικά τους
βιολογικά «όπλα», τα αντιβιοτικά. Η πρωτοτυπία είναι ότι το
iChip προσομοιώνει το φυσικό περιβάλλον των μικροβίων,
πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο έως τώρα. 

Ενώ το χώμα βρίθει μικροβίων και μυκή-
των, μόνο το 1% είχε καταστεί εφικτό να καλ-
λιεργηθούν στο εργαστήριο μέχρι σήμερα,
ώστε να αξιοποιηθούν για τυχόν νέα αντιβιο-
τικά. Όμως χάρη στη νέα μέθοδο αυτό το
ποσοστό μπορεί να φθάσει στο 50%. Οι επι-
στήμονες αισιοδοξούν ότι τελικά το iChip θα
αποδειχτεί πιο πολύτιμο και από το νέο

αντιβιοτικό, καθώς μπορεί να επιτρέψει την ανακάλυψη πολλών
νέου τύπου αντιβιοτικών στο μέλλον. 

Η NonoBiotic έχει ήδη ανακαλύψει 25 υποψήφια αντιβιοτικά,
από τα οποία η τειχοβακτίνη, που προέρχεται από το βακτήριο
Eleftheria terrae (Ελευθερία της Γης), φαίνεται το πιο ενδιαφέ-
ρον. Τα επόμενα χρόνια, χάρη στη βοήθεια του iChip, που επι-
τρέπει την ελεγχόμενη καλλιέργεια πολλών αναξιοποίητων έως
τώρα βακτηρίων της φύσης, μπορεί να επιταχυνθεί δραματικά η
ανακάλυψη και άλλων νέων αντιβιοτικών. 

Το μόνο μειονέκτημα του νέου αντιβιοτικού είναι ότι φαίνεται να
«δουλεύει» σε βακτήρια θετικά κατά Γκραμ (όπως ο σταφυλό-
κοκκος MRSA, ο στρεπτόκοκκος και το μυκοβακτήριο της φυμα-
τίωσης), αλλά όχι σε αρνητικά κατά Γκραμ βακτήρια, όπως το
κολοβακτηρίδιο (E.coli) και η κλεμπσιέλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύ-
φθηκε ήταν η πενικιλλίνη, από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ το 1928.
Απομονώθηκε το 1940 και παρασκευάστηκε μαζικά το 1943. Αν
και τις πρώτες δεκαετίες, ιδίως του '50 και του '60, τα αντιβιοτι-
κά έκαναν θαύματα, τελευταία η αντίσταση των μικροβίων σε
αυτά εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα για την ιατρική κοινότη-
τα.

Οι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις, όπως από το βακτή-
ριο MSRA και τη φυματίωση, σκοτώνουν πλέον περίπου
700.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, γι' αυτό είναι η επιτακτική η
ανάγκη ανακάλυψης νέων αντιβιοτικών, όπως έχει προειδοποι-
ήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Νέο αντιβιοτικό υπόσχεται να δώσει
τέλος στα υπερανθεκτικά μικρόβια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

22.5.14
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα

συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

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

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

και τους τελευταίους εργαζόμενους να θέλουν να
απασχοληθούν στην εκλογική διαδικασία που θα
προέκυπτε. 

Τέλος στην ανακοίνωση τονίζουν ότι «η εκλογική 

α π ο ζ η μ ί ω σ η
που είχε ορισθεί
για τις Ευρωεκλο-
γές και τις Αυτοδι-
οικητικές εκλογές
του 2014 ήταν στα
223,00 ευρώ
μικτά, όταν η εκλο-
γική αποζημίωση
για το προσωπικό
του Υπουργείου
Εσωτερικών ήταν
από 2.850,00
ευρώ έως και
3.350 ευρώ, για
προσωπικό των
Περιφερειών και
Περ ιφερε ιακών
Ε ν ο τ ή τ ω ν
2.500,00 ευρώ,

για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων 500,00 ευρώ και για το προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενι-
αίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολούμενων
450,00 ευρώ».

Από την άλλη, ωστόσο, την έγκριση της δαπάνης
για τη χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
για τους δημόσιους υπαλλήλους που θα ασχολη-
θούν με την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των
επερχόμενων Βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης
ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Εσωτερικών, για «χορήγηση ειδι-
κής εκλογικής αποζημίωσης στους λειτουργούς και
υπαλλήλους που αποδεδειγμένα απασχολούνται
με την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των επερ-
χόμενων Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρί-
ου 2015».

Με εγκύκλιο του υπουργείου θα καθοριστούν οι
διαδικασίες για την κατανομή των ποσών στους
υπαλλήλους.

ΥΠΕΣ: 1,5 εκ. ευρώ για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
(Η συνέχεια από σελ. 2)
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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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