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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

2-0 ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-2 ΤΟΝ

ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Μουσική καιΜουσική και
γεύμα αγάπης γιαγεύμα αγάπης για

τα παιδιά τα παιδιά 
από τη Λαογραφική

Εταιρεία 
Θρακομακεδόνων
"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

H Βουλευτής της ΝΔ, Γεωργία Μαρτίνου 
σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ζεφύρι

Συνομίλησε 
πρόσωπο με

πρόσωπο με τους 
πολίτες για τα 
κοινωνικά και

οικονομικά 
προβλήματα, που

αντιμετωπίζει 
η περιοχή.

KINHΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΣΕΛΕΚΟΥ 
Για την 

αντικεραυνική 
θωράκιση 

υπαίθριων γηπέδων
στο Χαϊδάρι 

Συμπληρωματική κατανομή 
κονδυλίων αποφάσισε το υπουργείο

Εσωτερικών για τα προνοιακά 
επιδόματα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

Με κλήρωση η συγκρότηση 
των εκλογικών συνεργείων από

υπαλλήλους της Περιφέρειας

Σελ: 3

Σελ: 

Σελ: 5

Σελ: 2

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Στο αυριανό Στο αυριανό 
Δ.Σ. ΑχαρνώνΔ.Σ. Αχαρνών

στις 19:30 στις 19:30 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 
ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στην... κατάψυξη 

52.818 θέσεις 
κοινωφελούς 
εργασίας σε 

δήμους, περιφέρειες
και υπουργεία 

Oι Υποψήφιοι Περιφέρειας Αττικής
της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, 

του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ 

Σελ: 7

Σελ: 8

Σελ: 6

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

Σελ: 3

Σελ: 5

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

Εντοπίστηκε πτώμα
ανδρός στην 

παραλία Ελευσίνας 
 Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης

Σελ: 3 Σελ: 2



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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

ΜΑΝΓΚΑΝΙ-ΒΙΛΛΙΩΤΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81
210 55 47 602

24ΩΡΟ

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου
2, Τηλέφωνο:

2105573484

Φυλή - Άνω Λιόσια 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου
Αλεξάνδρου 61, 

2102484258

Αχαρνές
Πανόπουλος 
Κυριάκος Χ.

Φιλαδελφείας 328, 
Τηλέφωνο
2102316792

Ευθυμίου Βάια Δ.
Φιλαδελφείας 157, 

Τηλέφωνο:  
2130146658

Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος
Κ. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 114, 
Τηλέφωνο:
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.13, 17, 21, 25, 29.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 08 έως 15
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, 

Μέρτα,   Μυρτιά, Μυρτούλα, 
Τατιανή, Τατιάνα

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

ΟΣύλλογος Εθελοντών Θριασί-
ου Πεδίου, τήρησε την υπό-
σχεση που είχε δώσει στην

υπεύθυνη της ΑΝ.Α.Σ.Α. και Εθελόντρια
του Συλλόγου, Ευαγγελία Νοδάρα –
Καλυμνάκη… πως θα βοηθήσουν στην
εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών αλλά
και στο βάψιμο της καινούριας στέγης
της ΑΝ.Α.Σ.Α.

Η αρχή έγινε με την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση από τον πρόεδρο του
Συλλόγου και στην συνέχεια το βάψιμο

μέσα - έξω, από το μέλος του Συλλόγου  Σταύρο
Μπελεβράτη, που πραγματικά τα έδωσε όλα!!!

Βοήθεια όμως προσέφεραν  και άλλα μέλη του
Συλλόγου Εθελοντών , άλλοι λίγο και άλλοι πολύ…
όπως η Χριστίνα Κατριβέση, που όπως πάντα
είναι παρών σε όλα τα καλέσματα του Συλλόγου

Εθελοντών Θριασίου Πεδίου.
Οι Εθελοντές εύχονται  δύναμη,  κουράγιο και με

υπομονή, χαμόγελο και πείσμα, η ΑΝ.Α.Σ.Α. να
γίνει σιγά – σιγά γνωστή πέρα από τα σύνορα της
Ελευσίνας !!!

Το πτώμα ενός άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχεί-
ων, εντοπίστηκε να επιπλέει τις μεσημβρινές
ώρες του Σαββάτου, στην παραλία Ελευσίνας

στη θέση «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ».
Ειδικότερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας

από το Κέντρο Άμεσης Δράσης του ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. για ύπαρξη ατόμου να επιπλέει στην ανωτέρω
περιοχή.

Άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν 
στο σημείο όπου εντόπισαν άνδρα να επιπλέει και τον

ανέσυραν χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. 
Στη συνέχεια όχημα του ΕΚΑΒ μετέφερε το ανωτέρω

πτώμα το Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ πρόκειται να διε-
νεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Αθηνών.  Προανάκριση διενεργείται από το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

Εντοπίστηκε πτώμα ανδρός 
στην παραλία Ελευσίνας 
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝ.Α.Σ.Α. -

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Oι Υποψήφιοι Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, 
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ 

Ηπροεκλογική περίοδος θα «παγώσει», - εκτός
απροόπτου - και την προκήρυξη του ΟΑΕΔ για
την τοποθέτηση 52.818 ανέργων σε θέσεις κοι-

νωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία,
νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α. που είχε ανακοινώ-
σει η κυβέρνηση.  Η διοίκηση του ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας
υπόψη εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που απαγορεύ-
ει από τις 2 Ιανουαρίου και μέχρι την ορκωμοσία της
νέας κυβέρνησης την έκδοση πράξεων διορισμού ή την
πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού στο Δημόσιο
και στα ΝΠΔΔ, απέστειλε ερώτημα στο ΑΣΕΠ για να
απαντήσει αν η τοποθέτηση ανέργων με βάση το πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας εμπίπτει ή όχι στη σχετι-
κή απαγόρευση. 

Στελέχη του Οργανισμού εκτιμούν ότι, μολονότι το
συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λάβει την τελική έγκριση,

είναι δύσκολο να αρχίσει να «τρέχει» εν μέσω της προ-
εκλογικής περιόδου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η προ-
σκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ περιφερειάρχης Αττικής Ρ. Δού-
ρου έχει αρνηθεί να το υλοποιήσει καθώς διαφωνεί με το

σύστημα των αμοιβών (490 ευρώ αν είναι ηλικίας άνω
των 25 ετών και 427 ευρώ αν είναι κάτω των 25 ετών και
«κάλυψη» εισφορών από τον ΟΑΕΔ).

Κανονικά, ωστόσο, υποβάλλονται, έως και τις 26
Ιανουαρίου, στη διεύθυνση www.diasindesi.gr. οι αιτή-
σεις ανέργων - αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων -
ΕΠΑ.Λ. και Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑ.Σ. του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίων και
Ιδιωτικών ΙΕΚ ηλικίας έως 29 ετών που είναι δημότες
στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, την Ήπειρο, τη
Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την
Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο, και επιθυ-
μούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα θεωρητικής και πρα-
κτικής άσκησης των ινστιτούτων των κοινωνικών εταί-
ρων για 7.000 άτομα με αμοιβές 400 ευρώ (για τη θεω-
ρία) και 480 ευρώ για την εξάμηνη πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στην ... κατάψυξη 52.818 θέσεις κοινωφελούς 
εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και υπουργεία 

Πολλά τα γνωστά ονόματα βουλευτών που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών
της Περιφέρειας Αττικής στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 . Σήμερα σας παρουσιά-
ζουμε τις λίστες από πέντε κόμματα.   

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

(ΜΑΚΗΣ)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(ΝΑΣΟΣ)
ΒΗΧΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΑΓΓΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ
ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΣΟΚ – ΔΗΠΑΡ
ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗΣ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(ΒΙΒΙΚΑ) 
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ ΟΛΓΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ)
ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΥΜΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)

Κ.Κ.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΙΓΑΖΗ ΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Το ΠΟΤΑΜΙ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΛΙΛΑ
ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΒΙΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

KINHΣΕΙΣ Μ. ΣΕΛΕΚΟΥ

Για την αντικεραυνική 
θωράκιση υπαίθριων 
χώρων και γηπέδων  

Ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος κεραυνός ο οποίος
‘’χτύπησε’’ πρόσφατα  κοντά στο γήπεδο "Τ.
Χαραλαμπίδης", είχε ως αποτέλεσμα να

ληφθούν από τη δημοτική αρχή Χαϊδαρίου μέτρα αντι-
κεραυνικής θωράκισης ανοιχτών χώρων όπως τα
γήπεδα.  

Όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κεραυ-
νός ήταν τόσο δυνατός και ετυχώς που τον "τράβηξαν"
οι μεγάλες κολώνες της ΔΕΗ που περνούν λίγο ψηλό-
τερα στο βουνό. 

Στελέχη της νέας δημοτικής αρχής, έσπευσαν στο
γήπεδο. "Τ. Χαραλαμπίδης", όπου διαπίστωσαν ότι δεν
υπάρχει αντικεραυνική προστασία.  

Το ίδιο συμβαίνει και στο γήπεδο του Δάσους. Κατό-
πιν, ο  δήμαρχος Μ. Σελέκος έδωσε εντολή να δρομο-
λογηθούν αμέσως διαδικασίες ανάπτυξης αλεξικέραυ-
νων στα δύο γήπεδα, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυ-
νος για τους αθλούμενους, που είναι κυρίως παιδιά.    

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τα ενοριακά συσσίτια 

του Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος 

θέλουν να εκφράσουν δημόσια τις

ευχαριστίες τους προς 

τον κο Αθανάσιο Μαρτίνο για την

προσφορά του σε τρόφιμα αξίας

2.000 Ευρώ ενισχύοντας με αυτόν

τον τρόπο το έργο των συσσιτίων.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος και τα μέλη των ενορια-

κών συσσιτίων Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 
– ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ καλεί τα μέλη και τους

φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας και σε Γενική Συνέλευ-
ση, που θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου,

ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στο
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας
(Κίμωνος & Παγκάλου, παραπλεύρως

του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου).

Μετά τις ευχές για καλή χρονιά, θα
ακολουθήσουν βραβεύσεις και δώρα.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Ε

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου με τον  
υφυπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της Κένυας

Την Περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένα Δούρου, επισκέφθηκε
την Παρασκευή, 9 Ιανουα-

ρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών
και Διεθνούς Εμπορίου της
Κένυας, Dr. Eng. Karanja Kibicho,
επικεφαλής διπλωματικής αντι-
προσωπείας. Στη συνάντηση
στην οποία παρέστησαν ο αντι-
περιφερειάρχης Οικονομικών
Χρήστος Καραμάνος και ο Εκτε-
λεστικός Γραμματέας, Κοσμάς
Παπαχρυσοβέργης, οι δύο πλευ-
ρές συζήτησαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος και διερεύνησαν
τις προοπτικές συνεργασίας
τους. 

ΣτΕ: Συνταγματική η "διαθεσιμότητα" των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών

Ως αβάσιμους και απαράδεκτους απέρριψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τρεις απο-
φάσεις της (15-17/2015) όλους τους νομικούς ισχυρισμούς, τόσο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όσο και 461 πρώην
Δημοτικών Αστυνομικών, από διάφορους Δήμους της Χώρας, που ζητούσαν να κριθεί αντισυνταγματικό

το καθεστώς της "διαθεσιμότητας" στην οποία τέθηκαν.
Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή των νόμων 4093/2012 (έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-

τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του νόμου 4046/2012, κ.λπ.) και 4172/2013, αλλά και Υπουρ-
γικών Αποφάσεων, καταργήθηκαν χιλιάδες οργανικές θέσεις και τέθηκαν σε καθεστώς "διαθεσιμότητας" οι Δημοτι-
κοί Αστυνομικοί, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία και άλλοι στις Φυλακές του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με Πρόεδρο τον κ. Σωτ. Ρίζο και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Ευθ.
Αντωνόπουλο, έκρινε, ότι η "διαθεσιμότητα" των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών δεν προσκρούει στα άρθρα 4, 26,
75, 91 102, 103 και 118 του Συντάγματος.

Ακόμη, οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν, ότι η θέση σε "διαθεσιμότητα" του εν λόγω κλάδου των εργαζομένων
δεν προσκρούει στις επιταγές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που έχει κυρωθεί με τον νόμο
1850/1989, και ούτε αντιβαίνει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2000/78 για την ίση μεταχείριση στην απασχό-
ληση). 

Επίσης, έκριναν ότι δεν προσκρούει η "διαθεσιμότητα" στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων και στον
Υπαλληλικό Κώδικα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ –

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                             

Μάνδρα  30.12.2014   
αριθ. πρωτ. 29018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  460
H Δήμαρχος Μάνδρας -

Ειδυλλίας

Αφού έλαβε υπόψη 
Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του

Ν.3852/10 
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδο-

μένα της τελευταίας απογραφής
έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το
Δήμο Mάνδρας-Ειδυλλίας, σύμ-
φωνα με τα οποία ο μόνιμος πλη-
θυσμός του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885
κατοίκους (ΦΕΚ 3465τ.
Β΄/28.12.2012)

Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ
του άρθρ.3 του Ν.4051/2012

Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας
– Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4)
Δημοτικές Ενότητες

Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλ-
λοντος και Πολεοδομίας συμπερι-
λαμβανομένης και της Πολιτικής

Προστασίας τον Δημοτικό Σύμ-
βουλο κο Περικλή Ρόκα για το χρο-
νικό διάστημα μέχρι 28.2.2017 και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες που αφορούν κατά
τόπον αποκλειστικά τη Δημοτική
Κοινότητα Μάνδρας:

1. Την  προστασία  και αναβάθ-
μιση  του  τοπικού φυσικού, αρχι-
τεκτονικού και πολιτιστικού περι-
βάλλοντος

2. Τον πολεοδομικό σχεδιασμό
και την εφαρμογή ρυμοτομικών και
πολεοδομικών σχεδίων  και αντί-
στοιχων μελετών 

3. Την εποπτεία για τη  μελέτη,
εκτέλεση και  συντήρηση  των
κάθε  είδους τεχνικών έργων του
Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικο-
νομική και άριστη από επιστημονι-
κής  απόψεως πραγματοποίησής
τους

4. Τη συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού και διαχείρισης υλικών, καυ-
σίμων και ανταλλακτικών μηχανο-
λογικού εξοπλισμού

5. Την εξασφάλιση της αποκομι-
δής και της μεταφοράς των απορ-
ριμμάτων, της χωριστής αποκομι-
δής και μεταφοράς των ανακυκλώ-
σιμων υλικών

6. Τη συντήρηση, επισκευή και
βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφω-
τισμού των οδών και γενικά των
υπαιθρίων χώρων του Δήμου,
καθώς και του φωτισμού για  την
ανάδειξη  των δημοτικών  κτιρίων,
μνημείων και αρχαιολογικών

χώρων της περιοχής
7. Την εποπτεία όλων των

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την
απομάκρυνση των διαφημιστικών
πινακίδων

8. Τα  εγγειοβελτιωτικά έργα και
τα  υδραυλικά και τεχνικά  έργα
προστασίας  του  περιβάλλοντος 

9. Την εξασφάλιση της καθαριό-
τητας των κοινοχρήστων  χώρων,
καθώς και τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου

10. Τη συντήρηση των νεκροτα-
φείων

11. Τις δράσεις για τα αδέσποτα
ζώα

12. Τη γενική εποπτεία του
Τομέα Πολιτικής Προστασίας για
το σύνολο των Δημοτικών Ενοτή-
των του Δήμου.

Β) Ο ορισθείς κατά τη διάρκεια
της θητείας του δεν μπορεί να
εκλεγεί μέλος του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκλη-
ση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου.

Γ). Στην περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιδημάρχου τις
αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος. 

Δ). Η παρούσα  θα δημοσιευτεί
σε μία ημερήσια εφημερίδα της
περιοχής και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ –

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                             
Μάνδρα  30.12.2014                             
αριθ. πρωτ. 29020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  461
H Δήμαρχος Μάνδρας -

Ειδυλλίας

Αφού έλαβε υπόψη 
Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του

Ν.3852/10 
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδο-

μένα της τελευταίας απογραφής
έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το
Δήμο Mάνδρας-Ειδυλλίας, σύμ-
φωνα με τα οποία ο μόνιμος πλη-
θυσμός του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885
κατοίκους (ΦΕΚ 3465τ.
Β΄/28.12.2012)

Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ
του άρθρ.3 του Ν.4051/2012

Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας
– Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4)
Δημοτικές Ενότητες

Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α).Ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλ-
λοντος και Πολεοδομίας την
Δημοτικό Σύμβουλο κα Παπακων-
σταντίνου Αγγελική για το χρονικό
διάστημα μέχρι 28.2.2017 και της

μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμο-
διότητες που αφορούν κατά τόπον
και αποκλειστικά τη Δημοτική Κοι-
νότητα Ερυθρών και τις Τοπικές
Κοινότητες Βιλίων και Οινόης:

1.Την  προστασία  και αναβάθμι-
ση  του  τοπικού φυσικού, αρχιτε-
κτονικού και πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος

2. Τον πολεοδομικό σχεδιασμό
και την εφαρμογή ρυμοτομικών και
πολεοδομικών σχεδίων  και αντί-
στοιχων μελετών 

3. Την εποπτεία για τη  μελέτη,
εκτέλεση και  συντήρηση  των
κάθε  είδους τεχνικών έργων του
Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικο-
νομική και άριστη από επιστημονι-
κής  απόψεως πραγματοποίησής
τους

4. Τη συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού και διαχείρισης υλικών, καυ-
σίμων και ανταλλακτικών μηχανο-
λογικού εξοπλισμού

5. Την εξασφάλιση της αποκομι-
δής και της μεταφοράς των απορ-
ριμμάτων, της χωριστής αποκομι-
δής και μεταφοράς των ανακυκλώ-
σιμων υλικών

6. Τη συντήρηση, επισκευή και
βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφω-
τισμού των οδών και γενικά των
υπαιθρίων χώρων του Δήμου,
καθώς και του φωτισμού για  την
ανάδειξη  των δημοτικών  κτιρίων,
μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής

7. Την εποπτεία όλων των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την

απομάκρυνση των διαφημιστικών
πινακίδων

8. Τα  εγγειοβελτιωτικά έργα και
τα  υδραυλικά και τεχνικά  έργα
προστασίας  του  περιβάλλοντος 

9.Την εξασφάλιση της καθαριό-
τητας των κοινοχρήστων  χώρων,
καθώς και τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου

10. Τη συντήρηση των νεκροτα-
φείων

11. Τις δράσεις για τα αδέσποτα
ζώα

12. Τη στήριξη του έργου του
Αντιδημάρχου κου Περικλή Ρόκα
όσον αφορά στον τομέα Πολιτικής
Προστασίας.

Β) Η ορισθείσα κατά τη διάρκεια
της θητείας της δεν μπορούν να
εκλεγεί μέλος του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκλη-
ση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου.

Γ). Στην περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος της Αντιδημάρχου τις
αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος. 

Δ). Θα αναπληρώνει τη Δήμαρ-
χο στην άσκηση  των καθηκόντων
της , σε περίπτωση που η Δήμαρ-
χος απουσιάζει ή κωλύεται.

Ε) Η παρούσα  θα δημοσιευτεί
σε μία  ημερήσια εφημερίδα της
περιοχής και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα  του Δήμου. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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Η2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση
του  Δ.Σ. Αχαρνών είναι προγραμμα-
τισμένη να γίνει στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρ-
χιακού Μεγάρου) στις 13/1/2015  και ώρα
19:30, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για  τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1  Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας του

Δήμου Αχαρνών με το Υπουργείο Δημοσίας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του
Αρχηγείου ΕΛΑΣ.

2  Μονοδρόμηση οδού ΑΒΔΗΡΩΝ στην ΠΕ
ΝΕΑΠΟΛΗ.

3  Απαλλαγή του χρηματικού προστίμου
από το Tέλος Ακίνητης Περιουσίας που επι-
βάλλεται στα ακίνητα λόγω μη υποβολής ή
υποβολής ανακριβούς δήλωσης αυτών εφό-
σον καταβληθεί το τέλος εφάπαξ μέχρι την
30/06/2015.

4  Τοποθέτηση πινακί-
δων σήμανσης ορίων
ταχύτητας (Ρ-32): 40
km/h  στην οδό Ορφέως
από & την οδό Μεγ. Αλε-
ξάνδρου & διάβαση
πεζών επί της Μεγ. Αλε-
ξάνδρου.

5  Τοποθέτηση Πινακίδων τύπου Ρ-40 και
τύπου Π-25 επί της οδού Ιωαννίνων.

6  Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ-ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

7  Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ-ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ.

8  Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

9 Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης
με τίτλο  «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότη-
τας του πολίτη Δήμου Αχαρνών», προϋπολο-
γισμού 61.500,00 € μαζί με το ΦΠΑ και με
κωδικό MIS 485004, σύμφωνα  με την υπ’
αριθμ. 3494/4.9.2014 Απόφαση Ένταξης.

10  Ορισμός μελών Επιτροπής φορολογι-
κών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος
2015.

11 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμή-
θειας λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, βρα-
χιόνων, εορταστικού στολισμού και ηλεκτρο-

λογικού υλικού, αντλιών, ανταλλακτικών για
την επισκευή αντλιών, λέβητα – καυστήρα για
κτίρια του Δήμου, ανταλλακτικών για την επι-
σκευή ανελκυστήρων, ανταλλακτικών για την
επισκευή του Η/Ζ – υποσταθμού μέσης τάσης
των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου, τηλε-
φωνικών συσκευών, υδραυλικών υλικών και
Προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων
και διαφόρων υλικών πυροπροστασίας, για το
έτος 2015.

12  Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής
για την παροχή Υπηρεσιών του Δήμου, για το
έτος 2015, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ.
1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980.

13  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμή-
θειας ασφάλτου και ασφαλτικής προεπάλει-
ψης, οικοδομικών υλικών και σκυροδέματος,
προκατασκευασμένων γραφείων και αιθου-
σών και διαφόρων πλακών, πλακιδίων, κολω-
νακίων και προχυτών κρασπέδων πεζοδρομί-
ου, για το έτος 2015.

14  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμή-
θειας μηχανογραφικού εξοπλισμού
(Hardware), λογισμικού (Software) και ανταλ-
λακτικών για επισκευές Η/Υ, εκτυπωτών,
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευ-
ών Fax, για το έτος 2015.

15 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμή-
θειας αναλώσιμου φωτοτυπικού και μηχανο-

γραφικού υλικού, γραφικής ύλης και μικροαντι-
κειμένων γραφείου και σφραγίδων, για το έτος
2015.

16 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμή-
θειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
ραφιών τύπου ντέξιον, επίπλων, ανταλλακτι-
κών για επισκευές φωτοτυπικών μηχανημά-
των και συσκευών Fax και φωτοτυπικών
μηχανημάτων και συσκευών Fax, για το έτος
2015.

17  Επιστροφή χρημάτων του ποσού 144,41
€ στην Κα. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ-ΓΙΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ως
αχρεωστήτως  καταβληθέντα για σύνδεση
αποχέτευσης.

18 Επιστροφή χρημάτων του ποσού 770,16
€ στον Κο. ΑΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ως αχρεω-
στήτως  καταβληθέντα για σύνδεση αποχέτευ-
σης.

19 Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 18.75€
στην ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για κατα-
σκευή αγωγού αποχέτευσης στους Θρακομα-
κεδόνες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

20  Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 45,00€
στον Κο. SINGH GURPREET ως αχρεωστή-
τως καταβληθέντα.

21  Επιστροφή χρημάτων του ποσού 200.00
€ στον Κο.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα για αναθεώ-
ρηση αδείας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 Δωρεάν εξετάσεις (τεστ ΠΑΠ )  
 για τις γυναίκες στη Μαγούλα 

Προκειμένου να στηριχτούν  και να αναβαθμιστούν οι περιφερειακές
δομές υγείας του δήμου Ελευσίνας, την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015, ξεκινάει η συνεργασία μας με την 2η υγειονομική περιφέρεια

Πειραιά. 
Πρώτη δράση η υλοποίηση προγράμματος  γυναικολογικού ελέγχου  με

δωρεάν εξέταση PAP TEST σε όλες της γυναίκες της Μαγούλας που θα εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον. Οι εξετάσεις θα γίνουν από έμπειρο κλιμάκιο της 2ης
υγειονομικής περιφέρειας που θα επισκεφτεί την πόλη της Μαγούλας την
συγκεκριμένη ημέρα  από της 09:ΟΟ το πρωί μέχρι 13:ΟΟ στο εξεταστήριο
του ΚΑΠΗ Μαγούλας. 

Στις ενδιαφερόμενες συμπολίτισσες θα παρέχεται αυστηρά προσωπική κι
εχέμυθη ενημέρωση για κάθε πληροφορία που θα χρειαστούν, καθώς και για

την πορεία και τ΄ απο-
τελέσματα των εξετά-
σεων τους. 

Καλούμε όλες τις
γυναίκες να συμμετέ-
χουν στηρίζοντας την
πρωτοβουλία του
δήμου, και τα προ-
γράμματα υγειονομι-
κής φροντίδας των
δημοτών μας που με
την αμέριστη συμπα-
ράσταση της διοίκη-
σης της υγειονομικής
περιφέρειας θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς. 

Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην συντονί-
στρια του δήμου κ. Μαρούγκα Κωνσταντίνα, στα τηλ. 210 5565609 και
2105565607 ώρες γραφείου.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Στο αυριανό Δ.Σ. Αχαρνών στις 19:30 Στο αυριανό Δ.Σ. Αχαρνών στις 19:30 
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Μουσική και γεύμα αγάπης για τα παιδιάΜουσική και γεύμα αγάπης για τα παιδιά
από τη Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

Η Ελληνική Επιτροπή για τη 
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη &

η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας 

Καταδικάζουν  
τη δολοφονική επίθεση 

στα γραφεία του γαλλικού 
περιοδικού “Charlie Hebbo” 

ΗΕλληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) κατα-

δικάζει τη δολοφονική επίθεση
στα γραφεία του γαλλικού περιο-

δικού “Charlie Hebbo” που είχε ως αποτέλεσμα το
θάνατο 12 ανθρώπων και άλλων 4 τραυματιών σε
κρίσιμη κατάσταση, καθώς και τα τραγικά γεγονότα
που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράω-
ρα.

Η δολοφονική επίθεση, στρώνει το έδαφος, δημι-
ουργεί το κατάλληλο κλίμα για την παραπέρα ένταση
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.  Ωθεί ευρύτερες
μάζες στην αγκαλιά ξενοφοβικών κινημάτων όπως το
γερμανικό PEGIDA που διοργανώνει εκδηλώσεις με
αντιισλαμικό περιεχόμενο.

Η απάντηση στον ιμπεριαλισμό , στις κυβερνήσεις
των ιμπεριαλιστικών χωρών και σε όλα τα στηρίγμα-
τα τους δεν είναι άλλη από το δυνάμωμα της αντιι-
μπεριαλιστικής πάλης  με τη συμμετοχή των εργαζο-
μένων , των λαϊκών στρωμάτων γενικότερα.

Τέτοιες επιθέσεις , δίνουν τα απαραίτητα προσχή-
ματα για την ένταση των μηχανισμών καταστολής για
παραπέρα αντιλαϊκά μέτρα και περιορισμούς ενάντια
στη λαϊκή πάλη.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης, τους αγω-
νιστές που συσπειρώνονται στο αντιιμπεριαλιστικό-
φιλειρηνικό κίνημα να δυναμώσουμε το κίνημα αλλη-
λεγγύης στους λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο
του ιμπεριαλισμού, 

να επαγρυπνούμε μπροστά στον κίνδυνο νέων
αντιδραστικών μέτρων στο όνομα της αντιμετώπισης
των «φανατικών ισλαμιστών», των τζιχαντιστών και
των «τρομοκρατών», που εξέθρεψαν και στήριξαν
πολύμορφα οι ΗΠΑ και άλλες ισχυρές καπιταλιστικές
χώρες.

Οι ιμπεριαλιστές όποιο μανδύα και να φορέσουν ,
έχουν στο στόχαστρό τους λαούς μέσα κι έξω από τα
σύνορα των χωρών τους.

Αθήνα, 9  Γενάρη 2015
Το Γραφείο Τύπου της ΕΕΔΥΕ

Το Σάββατο 13.12.2014 στη
δική μας ζεστή γωνιά, στην
οδό Καβάλας 41 στους

Θρακομακεδόνες, διοργανώθηκε
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παι-
διά. Δημιουργήθηκε γύρω από το
αναμμένο τζάκι  ατμόσφαιρα ανά-
λογη των παραμυθιών, που αφη-
γήθηκε η Παραμυθομαίρη ( Μαρία
Παπατριανταφύλλου) με τη συνο-
δεία της κιθάρας, που έπαιξε ο
σύζυγός της Γιώργος, στους μπό-
μπιρες της παρέας του
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». 

Τα τυχερά παιδιά, που παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση έζησαν
ονειρεμένες στιγμές, τις οποίες
μικροί και μεγάλοι ελπίζουν να
ξαναζήσουμε. Θεωρούμε υποχρέ-
ωσή μας, ως Διοίκηση, να εκφρά-
σουμε και δημόσια θερμά συγχα-
ρητήρια στην Παραμυθομαίρη και
τον Γιώργο για την ανιδιοτελή συμ-
βολή τους στην προσπάθειά μας,
γεγονός που αποδεικνύει ευαισθη-
σία και λεπτότητα συναισθημάτων.

Το Σάββατο 20 Δεκέμβρη 2014,
προσφέρθηκε «γεύμα αγάπης»
στην ίδια ζεστή γωνιά μας, σε 30
παιδιά του 27ου  Δημοτικού Σχο-
λείου του Ολυμπιακού Χωριού. Τα
παιδιά πριν και μετά το φαγητό
έπαιξαν με τα μεγάλα παιδιά, την
Μαρία Παπαδάκη-Μανάκου, προ-
σωπάρχη και τους συνοδεύοντας
αυτήν υπαλλήλους της εταιρείας
ThinkDigitalGroup, η οποία διέθε-
σε  και τα παιχνίδια, την Εύα, την
Βιβή, τον Γιάννη, την Μαρία και τον
Σταύρο. 

Πολύ εντυπωσίασε τα παιδιά η
συμμετοχή των μεγάλων παιδιών
στο τραπέζι, κατά την ώρα του
φαγητού, η απλόχερη προσφορά
χαμόγελου και συντροφικότητας
στις χριστουγεννιάτικες κατασκευ-
ές με τα παιδιά, δείγματα ευαισθη-
σίας και ανθρωπιάς, γεγονός που
εκτίμησαν οι μικροί και το συζητού-
σαν συνεχώς, δήλωσαν δε ήδη, ότι
επιθυμούν την επανάληψη!! 

Πέραν όμως από το  ζεστό σπι-
τικό φαγητό, το γλυκό και το παι-
χνίδι, το πρόγραμμα περιελάμβανε

και διασκέδαση με την προβολή
της ταινίας  «Η ωραία κοιμωμένη
στον πάγο », την οποία πρόβαλε
το μεγάλο παιδί, ο εξαιρετικός
φίλος μας, κ. Λεωνίδας Ζωγράφος.
Στο τέλος κάθε ένα παιδί πήρε μαζί
του δώρα, παιχνίδια και λιχουδιές,
μαζί με ένα δέμα με είδη βασικής
διατροφής (κρέας, λάδι & τυρί) για
την οικογένειά τους. Το Διοικητικό
Συμβουλίου της Λαογραφικής Εται-
ρείας Θρακομακεδόνων
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», αισθανόμαστε 

την ανάγκη να  εκφράσουμε
δημόσια τις θερμότατες ευχαρι-
στίες μας προς όλους τους συντε-
λέσαντες στην επιτυχία της εκδή-
λωσης για την ανιδιοτελή προσφο-
ρά τους ή τη συμμετοχή τους και
ιδιαίτερα την παραπάνω εταιρεία
και τους υπαλλήλους της.

Επίσης τους κ.κ.  Νικόλαο και
Αλίκη Λάμπρου για την προσφορά
του  πλούσιου Χριστουγεννιάτικου
γεύματος, καθώς επίσης και τους
κ.κ. ΄Αννα Σκλαβενίτη, Βούλα Γκιο-
λή, Τζούλια  Δασκαλάκη, Αγγελική
Παπαδοπούλου, Αγγελική Ανδριω-
μένου, Ηλία & Νώνη Παπαντωνά-
του, Ολγα Αδαλοπούλου, Βαρβά-
ρα Μπακάλη, Μαίρη Κοσμίδου,
Γεωργία Παπατριανταφύλλου, Ελι-
σάβετ Δανιήλ, Κώστα Καλογερά,
το κατάστημα «ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ
GRILL» και τον Λεωνίδα Ζωγράφο
για την χρηματική ή άλλου είδους
προσφορά τους. 

Ιδιαίτερη μνεία προσήκει στην
τιμητική παρουσία του ιερέα μας
πατέρα Λάμπρου Καρίνου, ο οποί-
ος ευλόγησε το τραπέζι και τα παι-
διά, στον αντιδήμαρχο Θρακομακε-
δόνων κ. Αναστάσιο Χίο, που μας
τίμησε με την παρουσία του και
στον Άρη Μουχτάρογλου, που για
άλλη μια φορά διέθεσε αφιλοκερ-
δώς το πούλμαν του για τη μετα-
φορά των παιδιών, και τέλος στην
αγαπητή δημοσιογράφο κ. Άννα
Χοχλάκη, που με μεγάλη χαρά
κάλυψε και αυτή την εκδήλωσή
μας.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

& 210 5571996
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Με κλήρωση η συγκρότηση 
των εκλογικών συνεργείων από
υπαλλήλους της Περιφέρειας

ΗΠεριφερε ιακή
Αρχή κάνει
πράξη τις

δεσμεύσεις της και θέτει
τα θεμέλια ενός νέου
υποδείγματος διοίκη-
σης, μακριά από τις
πρακτικές αδιαφάνειας,
ευνοιοκρατίας και καλ-

λιέργειας πελατειακών σχέσεων του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να μην συνεχίσει την
πρακτική της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας που
όριζε χωρίς καμιά διαδικασία τους μετέχοντες στα εκλο-
γικά συνεργεία υπαλλήλους της Περιφέρειας. Για το
σκοπό αυτό η νέα Περιφερειακή Αρχή περιόρισε στο 1/5
τους υπαλλήλους που θα συμμετέχουν στα εκλογικά
συνεργεία, από τις αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εκλο-
γών Διευθύνσεις και παράλληλα προχώρησε σε κλήρω-
ση των υπολοίπων. 

Με τον τρόπο αυτόν καθιερώνεται για πρώτη φορά μια
αδιάβλητη, ισότιμη και διαφανής διαδικασία συγκρότη-
σης των εκλογικών συνεργείων, η οποία αποκλείει τα
«δύο μέτρα και δύο σταθμά» και τη συμμετοχή «ημέτε-
ρων» ευνοημένων.

Συμπληρωματική 
κατανομή κονδυλίων 
αποφάσισε το υπουργείο 
Εσωτερικών για τα προνοιακά 
επιδόματα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 

Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων αποφάσι-
σε το υπουργείο Εσωτερικών για τα προνοιακά

επιδόματα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2014. Να υπενθυμί-
σουμε ότι τα επιδόματα έχουν εγκριθεί και αναμένονται
οι ημερομηνίες καταβολής απο τους δήμους .

Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΣ από
τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» κατανέμε-
ται, ποσό 27.000,00 € στο Δήμο Πατρέων και ποσό
33.008,04 € στον Δήμο Ρεθύμνης, συμπληρωματικά
αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή προνοιακών
επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους
μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014. 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α.E 0621
« Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του
προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα τους
αποδoθούν, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Tροχαίο χωρίς τραυματίες 
στον περιφερειακό 
δρόμο Αλεποχωρίου
Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του 

λίγο μετά τις 23.30 το βράδυ στον Περιφερειακό
Αλεποχωρίου με αποτέλεσμα την πρόσκρουση σε
μάντρα σπιτιού  και το αναποδογύρισμα του αυτο-
κινήτου.

Άνδρες της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας
Μεγάρων έσπευσαν στο σημείο. Ευτυχώς όπως
μετέδωσε το megara tv δεν υπήρχαν  τραυματίες.

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

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

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

τητας.       τητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 

Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις

κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να

φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

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

8.10.14



8 -ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Σε προεκλογική συγκέντρωση που διοργάνωσαν
φίλοι και πολιτικοί συνεργάτες της στο Ζεφύρι,
παρέστη το Σάββατο ,  η Βουλευτής της ΝΔ,

Γεωργία Μαρτίνου. 
Προσιτή και χαμογελαστή όπως πάντα- η Βουλευτής

απέφυγε, ως συνήθως, να βγάλει κάποιον λόγο και

προτίμησε να χαιρετήσει και
να συζητήσει, πρόσωπο με
πρόσωπο, με τους πολίτες
για τα κοινωνικά και οικονο-
μικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η περιοχή. 

Προβλήματα, που, όπως
είπε, γνωρίζει από τις
περιοδείες της, στην διάρ-
κεια των οποίων ενημερώ-
θηκε από τοπικούς και
υπηρεσιακούς παράγο-
ντες. 

Η νεαρή βουλευτής έχει φροντίσει σε αρκετές περι-
πτώσεις να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημά-
των στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής , χωρίς
ωστόσο να προβάλλει ή να διαφημίζει  την προσφορά
της προς την περιοχή, καθώς κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει
στη σεμνότητα που την διακρίνει.

H Βουλευτής της ΝΔ, Γεωργία Μαρτίνου 
σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ζεφύρι
Συνομίλησε πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολίτες για τα κοινωνικά 
και οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η περιοχή.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΔΗ 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τον άνθρωπο 
και ιατρό ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΔΗ  (Ειδικό Γενικής Ιατρικής) 
για την αμέριστη συμπαράσταση και για την άμεση 

ανταπόκρισή του στο πρόβλημα υγείας του συζύγου μου. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΒΙΣΚΟΣ

Συνεδριάζει αύριο 
η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μεγαρέων την
13/1/2015, ώρα 09:30.Μερικά από

τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-

νης για την ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΑΡ.43, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ
Ν.3979/2011) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ
2014 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και  έγκριση της
δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2012  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την  ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
2013 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΑΜΟΙΒΗ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΟΥ
ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ
2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ)
ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΚΟ ΣΥΜΒ. ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΥΝΤΗΡ.ΟΡΓΑΝΩΝ-
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της
δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΜΟ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπά-
νης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
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«Το Ποτάμι» 
Συγκέντρωση – συζήτηση 

στα Μέγαρα στις 14/1

Συγκέντρωση – συζήτηση διοργανώνει «το Ποτά-
μι» στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Θέογνις, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ώρα 19:15.

Ομιλητής ο Γιώργος Μαυρωτάς, υποψήφιος βουλευτής
του συνδυασμού.

Ο Γιώργος Μαυρωτάς έχει διατελέσει επί σειρά ετών
αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης, έχει
συμμετάσχει σε 4 Ολυμπιακούς Αγώνες, από το 1984
έως το 2000, και έχει διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ). Σήμε-
ρα ο κ. Μαυρωτάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της
Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν
εξαιρετικά ρευστό το σκηνικό

Προβάδισμα 2,6% εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
έναντι της ΝΔ σε δημοσκόπηση που
διενήργησε η Κάπα Research και

δημοσιεύθηλε στην εφημερίδα "Το Βήμα".
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση "αν την επομέ-

νη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς
ποιό κόμμα είναι πιθανό να ψηφίζατε", ποσο-
στό 28,1% των ερωτηθέντων απάντησε
ΣΥΡΙΖΑ, 25,5% ΝΔ, 6,5% Το Ποτάμι, 5,4%
Χρυσή Αυγή, 5,2% ΠΑΣΟΚ, 5,0% ΚΚΕ, 2,8%
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, 2,6%
ΑΝΕΛ, 4,1% άλλο κόμμα, 2,2% Λευκό/Άκυρο,
ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται σε
ποσοστό 12,6%.
Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η οποία

διενεργήθηκε επί δείγματος 1.010 εκλογέων,
κατά το διάστημα 7 και 8 Ιανουαρίου 2015, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει αρνητι-
κά το κυβερνητικό έργο (60,7%), αλλά εξίσου
αρνητικά κρίνει και τις εξαγγελίες του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης (61,1%).
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εξακο-

λουθεί να θεωρείται ο Αντ.Σαμαράς από το
43,9% των ερωτηθέντων, αλλά με τον κ.Τσί-
πρα να τον πλησιάζει με 36,2%.

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Γ. Παπανδρέου: Εθνικό σχέδιο εξόδου από τη κρίση
κι όχι ευχολόγια ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

«Η χώρα χρειάζεται ηγεσίες που βάζουν πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της, χωρίς να υπολογίζουν
προσωπικό ή πολιτικό κόστος», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας το μεσημέρι στους υποψήφιους
βουλευτές του Κινήματος από τη νότια και νησιωτική Ελλάδα, στην Αθηναΐδα.

Ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε ότι είναι αναγκαία η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων που έδει-
ξαν ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης με γενναίες πράξεις αλλά και να ξεκινήσουν υπεύθυνες
και μεγάλες αλλαγές που είχε ανάγκη η χώρα ενώ υπογράμμισε: «Έχουμε καθαρή πολιτική ταυτότητα, το
Κίνημά μας των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Αυτή είναι εγγύηση για όποια συνεργασία κυβερνητική ή άλλη σε
ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο».

Πρόβαλε την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο δημοκρατικών, συμμετοχικών, αποκεντρωτικών, προοδευτικών
αλλαγών της περιόδου 2009-2011, που διακόπηκε, όπως είπε, και υπογράμμισε ότι το ΚΙΝΗΜΑ μιλά για το
Ελληνικό Σχέδιο εξόδου από την κρίση βασισμένο σε τρεις άξονες:«Απελευθέρωση των θεσμών της Δημο-
κρατίας από τον πελατειακό εναγκαλισμό τους με κάθε λογής συμφέροντα. Με Θεσμούς που λειτουργούν και
προστατεύουν τον πολίτη από κάθε μορφής αυθαιρεσία. Αποτρέπουν την σπατάλη του πλούτου της χώρας.
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τον δεύτερο άξονα. Αυτόν της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης. Ένα κράτος
σωστό, αποτελεσματικό, αποκεντρωμένο, όχι γραφειοκρατικό, με διαφάνεια, είναι και το κράτος που μπορεί
να εξασφαλίσει δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, σωστές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, ασφάλισης και προ-
στασίας του περιβάλλοντος... Τέλος ο τρίτος άξονας έχει προϋπόθεση και ένα κράτος που λειτουργεί και έναν
πολίτη ασφαλή».

ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Βενιζέλος: «Το στοίχημα των εκλογών 
δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει αλλά προς 
τα πού θα πάει χώρα» (upd)

Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός
πρέπει να εγγυηθεί την εθνική στρατηγική, τόνισε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος,

σε διακαναλική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε,
υποστηρίζοντας ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, δεν
πρέπει να υπάρξουν δεύτερες εκλογές και ακυβερνησία
και πως γι' αυτό πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής
ενότητας με τη συμμετοχή στην ευθύνη όλων των δημο-
κρατικών δυνάμεων που δηλώνουν υπέρ του ευρωπαϊ-
κού προσανατολισμού.

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να
λάβει την τρίτη θέση και την τρίτη εντολή, ως εγγυητής της
εθνικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν είναι κυβερνητικός μπαλαντέρ, ότι δεν θέλει
σώνει και καλά να συμμετέχει στην κυβέρνηση.

«Εμείς θα επιμείνουμε, όχι γιατί είμαστε κυβερνητικός
μπαλαντέρ, θα επιμείνουμε να εφαρμοστεί και να τηρηθεί
μια εθνική στρατηγική. Όποιος δεν θέλει και δεν μπορεί
δεν θα μετάσχει», τόνισε. «Δεν θέλουμε να πλασάρουμε
τον εαυτό μας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, μας ενδιαφέ-
ρει η προοπτική της χώρας, να μη βρεθούμε στον γκρεμό
ενώ μπορούμε να ανέβουμε σιγά-σιγά το λόφο», υπο-
γράμμισε.

Ο κ. Βενιζέλος είπε ειδικό-
τερα ότι στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής υπάρ-
χουν κόκκινες γραμμές,
όπως μεταξύ άλλων να μην
κρεμαστεί η χώρα στα
μανταλάκια, ότι δεν πρέπει

να υπάρξει ρεβανσισμός, ότι πρέπει να γίνει συναινετικά
η προεδρική εκλογή, να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, να
καταργηθεί το μπόνους, να γίνει αναθεώρηση του
Συντάγματος και να χαραχθεί μια πολιτική ασφάλειας και
διαχείρισης των εθνικών θεμάτων αντάξια της ιστορίας
της χώρας

. Στο πλαίσιο της πρότασης του για κυβέρνηση εθνικής
ενότητας και ερωτηθείς εάν θα συνεργαστεί εφόσον
πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει «μεγαλύτερο έννομο συμφέρον να υπάρξει
συνεργασία γιατί τώρα έφτασε η ώρα της εξόφλησης των
υποσχέσεων». Εκτίμησε ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει
όσα έχει πει για μονομερείς ενέργειες θα οδηγήσει σε μια
ρήξη και έκρηξη: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει το κούγκι και
μετά να καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο της όλοι οι
ευρωπαίοι», αλλά εμείς, συνέχισε, θα έχουμε καταστρα-
φεί. Η άλλη εκδοχή, είπε, είναι η εκδοχή της μεταστροφής,
με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει εσωτερικά προβλήματα
λόγω αντιδράσεων, καθώς πρόκειται για ένα κόμμα «κομ-
μουνιστικής καταγωγής και όχημα διαμαρτυρίας και
έκφρασης ανθρώπων που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ»
με συγκεκριμένη πολιτική κουλτούρα.

Π. Καμμένος: 
Μηδενική φορολογία 
στους αγρότες για 5 χρόνια

Μηδενική φορολο-
γία στους αγρότες

για πέντε χρόνια, προκει-
μένου να υπάρξει παρα-
γωγή, και αφορολόγητο

πετρέλαιο πρότεινε ο πρόεδρος των Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος,
για τους αγρότες, με δηλώσεις του στην
Κόρινθο, 

όπου πραγματοποίησε το Σάββατο
περιοδεία. 

Από την αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου παρουσίασε το ψηφοδέλτιο της
Κορινθίας, το οποίο μεταξύ των άλλων,
περιλαμβάνει τον Πέτρο Ανδρικόπουλο
από το Πατριωτικό Μέτωπο και τον Τζέ-
ημς Σώντερ από το Χριστιανοδημοκρατι-
κό Κόμμα, υπογραμμίζοντας την διεύρυν-
ση του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων, στο πλαίσιο όπως είπε της πατριω-
τικής δημοκρατικής συμμαχίας που δημι-
ούργησαν.

ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ            
ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΤΕ
ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΤτΕ διαψεύδει κατηγορηματικά όσους 
προσπαθούν να σπείρουν την κινδυνολογία»

"Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την
οποία δεν υπάρχει εκροή καταθέσεων, συνιστά κατηγορηματι-
κή διάψευση εκείνων των δημοσιευμάτων που προσπαθούν
να σπείρουν την κινδυνολογία, υπονομεύοντας έτσι την ελλη-
νική οικονομία", σημειώνει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε
ανακοίνωση που εξέδωσε προ ολίγου.

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, "ταυτόχρονα, η ΤτΕ
διαψεύδει όλους όσοι μίλαγαν για παροχή πιστωτικών διευκο-
λύνσεων από την ΕΚΤ μέχρι τις εκλογές. Μετά και από αυτή τη
διάψευση των σεναρίων κινδυνολογίας από τους καθ' ύλην
θεσμικά αρμόδιους, περιμένουμε ότι η προεκλογική αντιπαρά-
θεση θα επικεντρωθεί στα πραγματικά πολιτικά ζητήματα και
όχι σε σενάρια τρομοκρατικής φαντασίας".

Η ανακοίνωση της ΤτΕ:
«Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν σε εκροές καταθέ-

σεων από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, η Τράπεζα της
Ελλάδος επισημαίνει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό απόλυτο
έλεγχο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παρεμβαί-
νουν όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στην ημερομηνία των
εκλογών ως ορόσημο για την παροχή πιστωτικών διευκολύν-
σεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανταποκρί-
νονται στην πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάγια πολιτική πιστω-
τικών διευκολύνσεων από το 2010 για τις χώρες που βρίσκο-
νται σε πρόγραμμα, η οποία δεν επηρεάζεται από πολιτικές
εξελίξεις».

ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Α. ΣΑΜΑΡΑ 
ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
(12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΟΠρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, Πρωθυπουργός
κ. Αντώνης Σαμαράς,

πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία
(12-13 Ιανουαρίου) σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. 
Σήμερα στις 19.00, ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει στο

Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac στα Γιάννενα. 
Την Τρίτη, στις 19.00, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 
Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο. 
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Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ

Η Καλαμάτα πέρασε με νίκη απο
την Μάνδρα αφού επικράτησε του
Μανδραικού 1-0 και παραμένει σε
τροχιά τίτλου. Το τέρμα που
έδωσε τους τρείς βαθμούς στην
ομάδα του Νίκου Κουρμπανά
σημειώθηκε με αυτογκόλ  στο 72'
καθώς μετά από φάουλ σέντρα
του Αργυρόπουλου η μπάλα κτύ-
πησε σε κάποιον αμυντικό και
κατέληξε στα δίχτυα του Ρόππα.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής
Βασίλης Καραούλης(: Ρόππας,
Ιατρού, Καμπάσης, Φερεντίνος,
Κρητικός, Σιγάλας, Μανασίδης

(34' λόγω τραυματισμού Τεπε-
τώβ), Ακούτσι, Μπεγλετσής, Ζαχα-
ράτος, Αμπντουραχμάνι.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ(προπονητής Νίκος
Κουρμπανάς): Πάππος, Μαρτίνος,
Τριάντος(17'λόγω τραυματισμού
Ηλιόπουλος), Χριστοφιλέας, Ρού-
σης, Τσάτσος(65'Αργυρόπουλος),
Νιφορόπουλος, Λουμπαρδέας,
Σαλαπάτας, Σκάρος, Καλαντζής.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

Αχαϊκή – Δόξα Μανωλάδας 3-3
Ζακυνθιακός – Βύζας Μεγάρων

1-0
Πανελευσινιακός – Παναρκαδι-

κός 2-0
Μανδραϊκός – Καλαμάτα 0-1
ΠΑΟ Βάρδας – ΑΟ Λουτράκι 1-0

ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

Ο Βύζαντας Μεγάρων αν και
στάθηκε καλά στο γήπεδο του
Μαχαιράδου γνώρισε την ήττα
απο τον Ζακυνθιακό 0-1 για
την 13η αγωνιστική της
Γ'Εθνικής.

Το  γκόλ που έκρινε την ανα-
μέτρηση σημειώθηκε στο 59΄.
Ο Πέττας έβγαλε την ασίστ
στον  Καραμαλίκη, αυτός με
κεφαλιά στον Μπαρμπαρού-
ση, ο οποίος σούταρε με την
μπάλα να καταλήξει στο δεξί Γ
της εστίας του Τερεναχίδη.

ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ: (Σπύρος
Αντωνόπουλος): Χαρακτινός,
Νίκου, Παυλίδης, Τσαλέκου,
Κολοβάκης, Κωστάκης, Λιβέ-
ρης, Σκοζάϊ, Πέττας (76΄ Μαλ-
λιάς), Καραμαλίκης (88΄ Σούρ-
μπης), Μπαρμπαρούσης (82΄
Τόγιας).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: (Βασίλης
Στασινόπουλος): Τερεναχίδης,
Χουτσουλάκης, Τζιμάκος, Δια-
μαντόπουλος, Βασιλάκος, Αλε-
βίζος (63΄ Κολιόπουλος), Μιχα-
λόπουλος, Παπαδόπουλος,
Μητρόπουλος, Στρατάκης,
Βλάχος (78΄ Ντάτις)
Αναπληρωματικοί: Κολιό-

πουλος, Κούφης, Μπαμπάνης,
Δημητρούλης, Ντάτις, Κορομη-
λάς, Χαμπιλάϊ

Χωρίς να φορτσάρει ο

Πανελευσινιακός επι-

κράτησε 2-0 του

Παναρκαδικού και βρί-

σκεται πάντα σε τροχιά

τίτλου. Τα τέρματα της

ομάδος του Γιώργου

Μαραντά σημείωσαν

οι: Παπαπαναγιώτου

44' και Γκέσιου 53'.

Διαιτήτευσε ο Περρά-

κης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:

Πουρής, Κωνσταντινί-

δης, Τσίγκρος, Παπα-

παναγιώτου, Εβερετ,

Μακρίδης, Δουκά-

κης(70'Μεχμέτογλου),

Ευθυμιάδης), Κου-

σκουνάς(63΄Μπουσι-

νάκης), Γκέσιος(85'Ρι-

ζογιάννης), Δεινόππα-

πας.

Π Α Ν Α Ρ Κ Α Δ Ι Κ Ο Σ :

Ψυχογιός, Κυριακό-

πουλος, Μπούτας,

Κωστάκης Μπεντεβής,

Βλαχοκυριακός, Αρδά-

μης, Δήμος, Τριμπό-

νιας, Καδάς, Αρώνης. 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναργειακός 29

Πανελευσινιακός  25

Καλαμάτα 25

Αιολικός 24

Μανωλάδα 23

Λουτράκι 22

Βάρδα 18

Ζακυνθιακός 16

Βύζας Μεγάρων 15

Ερμής Κιβερίου 13

-----------------------

Παναρκαδικός 13

Αχαική 11

Αστέρας Μαγούλας 7

Μανδραικός 7

Κύμη  1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζακυνθιακός – Αχαϊκή

Βύζας Μεγάρων –

Ερμής Κιβερίου

Αστέρας Μαγούλας –

Αιολικός

Κύμη – Πανελευσινια-

κός 0-3 α.α.

Παναργεικός – Μαν-

δραϊκός

Παναρκαδικός – ΠΑΟ

Βάρδας

Καλαμάτα – ΠΑΟ

Λουτρακίου

Ρεπό: Δόξα Μανωλά-

δας

Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΞΙ ΠΑΙΚΤΕΣΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΞΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ομάδα της Ενωσης Πανασπροπυργιακού Δόξας  καλωσορίζει στην οικογένειά της 6 ποδοσφαιριστές ενισχύοντας

το ρόστερ της εν όψει του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. 

Αποκτήθηκαν οι: Dario Xhuti 24 ετών μεσοεπιθετικός από K.F Tirona, Μπάμπης Μούτας 25 ετών μεσοεπιθετικός

από Αία Παραλίας, Καπίδης Χρήστος 17 ετών ακραίος αμυντικός από Ελλάς Ποντίων, Τσιανάκας Γιάννης 18 ετών

ακραίος αμυντικός από ΠΑΟΚ Μάνδρας και ο Παναγιώτης Δήμας 37 ετών τερματοφύλακας ελεύθερος. 

Επίσης σαν μεταγραφή λογίζεται και η επιστροφή του Κώστα Τεπετίδη(19 ετών ακραίος αμυντικός) που διανύει τις

τελευταίες μέρες της στρατιωτικής του θητείας.

Οι παραπάνω προσθήκες ταυτίζονται με την γραμμή της διοίκησης για στελέχωση της ομάδος με νεαρούς ποδο-

σφαιριστές από την πόλη μας. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η αναζήτηση ικανών παιχτών που θα προσδώσουν ποιότητα

στην ομάδα μας και σύντομα θα ανακοινωθούν οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.

Η ομάδα της Ενωσης ευχαριστεί για την προσφορά του τον Δημήτρη Μπουλούμπαση που αποδεσμεύτηκε και εύχε-

ται ό,τι καλύτερο στην συνέχεια της σταδιοδρομίας του.

Άπαντες στον σύλλογο αισιοδοξούν για βελτίωση της βαθμολογικής θέσης στο πρωτάθλημα και για εξάντληση των

πιθανοτήτων στον θεσμό του κυπέλλου καθώς η ομάδα βρίσκεται στους ‘’4’’ της διοργάνωσης.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται με τον εντός έδρας αγώνα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου με αντίπαλο την

Ζωφριά και ακολουθεί η αναμέτρηση με το Άτταλο την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην Νέα Πέραμο για το κύπελλο.

Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΤΟΥ ΟΚΤΟΥ ΟΚ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ...ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ...

Πραγματοποιήθηκε στο 2οΠραγματοποιήθηκε στο 2ο

κλειστό γήπεδο μπάσκετ στη Γούκλειστό γήπεδο μπάσκετ στη Γού

βα η κοπή πίτας της ομάδος τουβα η κοπή πίτας της ομάδος του

ΟΚ Ελευσίνας.ΟΚ Ελευσίνας.

Ήταν παρόντες οι αθλητές απόΉταν παρόντες οι αθλητές από

τα 3 τμήματα της ομάδας,  η πρότα 3 τμήματα της ομάδας,  η πρό

εδρος του ΠΑΚΠΠΑ κ. Μαρίαεδρος του ΠΑΚΠΠΑ κ. Μαρία

Βασιλείου, ο πρόεδρος τουΒασιλείου, ο πρόεδρος του

Πανελευσινιακού ΑΟΚ κ. ΓιάννηςΠανελευσινιακού ΑΟΚ κ. Γιάννης

Φιλίππου, ο κ. Αλέξης Τζίμας, οΦιλίππου, ο κ. Αλέξης Τζίμας, ο

γιατρός κ. Γιώργος Κουρούνης, ογιατρός κ. Γιώργος Κουρούνης, ο

κ. Κώστας Νικολάου (άνθρωποικ. Κώστας Νικολάου (άνθρωποι

που βοηθούν με τον δικό του τρόπου βοηθούν με τον δικό του τρό

πο ο κάθε ένας τον ΟΚΕ), γονείςπο ο κάθε ένας τον ΟΚΕ), γονείς

των παιδιών και το Διοικητικότων παιδιών και το Διοικητικό

Συμβούλιο.Συμβούλιο.

Όλοι γεύτηκαν τις πίτες, που ήΌλοι γεύτηκαν τις πίτες, που ή

ταν προσφορά του κ. Νίκου Δούταν προσφορά του κ. Νίκου Δού

κα – κα – ILION CAFE, ILION CAFE, και έδωσαν τικαι έδωσαν τι

ς δικές τους ευχές. Ιδιαίτερη πίτας δικές τους ευχές. Ιδιαίτερη πίτα

υπήρχε για κάθε τμήμα της ομάυπήρχε για κάθε τμήμα της ομά

δας και αυτοί που βρήκαν τοδας και αυτοί που βρήκαν το

φλουρί κέρδισαν μια δωροεπιταγφλουρί κέρδισαν μια δωροεπιταγ

ή, προσφορά του Συλλόγου καιή, προσφορά του Συλλόγου και

του καταστήματος αθλητικών ειδτου καταστήματος αθλητικών ειδ

ών Γ. Ηλιάδη.ών Γ. Ηλιάδη. Η διοίκηση εύχεταιΗ διοίκηση εύχεται

καλή και δημιουργική νέα χρονιάκαλή και δημιουργική νέα χρονιά

σε όλους.  σε όλους.  

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΔΗΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΔΗ

Η γυναικεία ομάδα του ΠήΗ γυναικεία ομάδα του Πή

γασου Θριασίου που μετέχειγασου Θριασίου που μετέχει

στο πρωτάθλημα της ΓΈθνικστο πρωτάθλημα της ΓΈθνικ

ής προχώρησε σε μιαής προχώρησε σε μια

μεταγραφή. μεταγραφή. 

Συγκεκριμένα το συγκρόΣυγκεκριμένα το συγκρό

τημα της Αθηνάς Ρεντούμη πτημα της Αθηνάς Ρεντούμη π

ήρε την Αναστασία Πολιτίδηήρε την Αναστασία Πολιτίδη

25 ετών (αμυντικό χάφ) που25 ετών (αμυντικό χάφ) που

αγωνιζόταν στην Καβάλα. Ηαγωνιζόταν στην Καβάλα. Η

εν λόγω παίκτρια  έχειεν λόγω παίκτρια  έχει

αγωνιστεί και στην Ενωση Δόαγωνιστεί και στην Ενωση Δό

ξας Αρτεμις '97.ξας Αρτεμις '97.

***Η ομάδα του Πήγασου***Η ομάδα του Πήγασου

στα πλαίσια της 4ηςστα πλαίσια της 4ης

αγωνιστικής του πρωταθλήαγωνιστικής του πρωταθλή

ματος αγωνίζεται την Κυριακήματος αγωνίζεται την Κυριακή

στις 12 στην Ρόδο στο  γήστις 12 στην Ρόδο στο  γή

πεδο  Ανταγόρα με την Κώ.πεδο  Ανταγόρα με την Κώ.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0
ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ
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ΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ  ΕΠΣΔΑ:

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-2 ΤΟΝ

ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ο Ακράτητος του Γιώργου Μαύρου ύστερα απο ένα

συναρπαστικό παιχνίδι με ανατροπή επικράτησε στο

ντέρπι της Α' κατηγορίας του σκληροτράχηλου Πυρρίχι-

ου Ασπροπύργου με 3-2.

Προηγήθηκε η ομάδα των Ποντίων στο 39' 0-1  με τον

Φωτιάδη για να φέρει το μάτς στα ίσια στο 54΄ο Καλέμι.

Στην συνέχεια ο ίδιος παίκτης δέκα λεπτά αργότερα

έδωσε το προβάδισμα στον Ακράτητο 2-1. Στο 79' ο

Τσιγγόπουλος πέτυχε το 3-1. Για να μειώσει στις καθυ-

στερήσεις ο Παπαδόπουλος το 3-2 που ήταν και το τελι-

κό σκόρ.

Διαιτήτευσε ο Δημητρόπουλος που απέβαλε στο 74'

απο τον πάγκο λόγω σύρραξης στην εξέδρα τους Πανα-

γιώτου-Λινάρδο.Βοηθοί ήταν οι: Ντζουροπάνος-Σταμά-

της.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Γιώργος Μαύρος): Σαββό-

πουλος, Καμπέρης(40' Χριστοδούλου), Ζησούδης, Λαυ-

ρεντίεβ, Καράππας, Πλαβούκος(46'Ντάμπος), Λούντζης,

Καλέμι, Αγκάνοβ(84'Κουκούλης), Τσιγγόπουλος, Παρα-

σίδης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπονητής Αποστόλης Λινάρδος):

Παλατσίδης, Λευκόπουλος(46'Ελευθεριάδης), Μερκάι,

Στεφανίδης, Κυριακίδης, Βάσσης, Χριστοδουλίδης,

Κέσοβ(65΄Σοιλεμετζίδης), Παπαδόπουλος, Φωτιάδης.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣ./ΔΟΞΑΣ 1-0 ΤΗΝ ΖΩΦΡΙΑ

Με ένα τέρμα που σημείωσε στο 30' ο Σταύρος
Κομιώτης η Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας
επικράτησε της Ζωφριάς με 1-0 και ξεκίνησαν με το
δεξί το 2015. Οι φιλοξενούμενοι στο 65' έχασαν
μεγάλη ευκαρία να πάρουν τον βαθμό της ισοπα-
λίας όταν απο το σημείο του πέναλτι  ο Ρεφενδά-
ριος Α. δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Διαιτητής ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Φαρμά-
κης-Μπούρδος

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ(προ-
πονητής Σταύρος Κοπαλάς): Σταθόπουλος, Καπί-
δης, Χελιώτης(81'Μούτας), Μουζάκας(82'Σιδηρό-
πουλος), Πολυτάρχου Κ, Τσιλιγγιρίδης(79Φωτιά-
δης), Κοπαλάς, Τσιανάκας, Κομιώτης, Καλογρίδης,
Κάτσος.

ΖΩΦΡΙΑ(Γιώργος Αδάκτυλος): Δημητρίου, Ρεφεν-
δάριος Χ(65'Πότσι), Σούλος, Δρακόπουλος,
Κίτσας, Ρεφενδάριος Α, Μανωλάς,
Νικολάου(78'Λάττας), Καραγκούνης, Πράσινος.

ΙΣΟΠΑΛΟΙ 1-1 ΑΙΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ

Ο Αίας Παραλίας και ο Ειδυλλιακός ύστερα απο
ένα μέτριο παιχνίδι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο
γήπεδο της παραλίας. Προηγήθηκαν οι φιλοξενού-
μενοι στο 32' με τον Λογγαράκη και ισοφάρισαν οι
γηπεδούχοι με του Ντούρο 62'.

Διαιτήτευσε ο Κουντουριώτης με βοηθούς τους:
Κουρομπίλια- Βεζυράκη.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Ηλία Κουμάνι):
Στρατηγαρέας, Χλήνος, Ντούρος, Ρουμελίδης, Λιά-
κος, Κουβίδης, Παπαδόπουλος, Κλογκέρι, Μαρινό-
πουλος(25' λόγω τραυματισμού Τάτσης),
Νέτσο(86'Λιόσης), Στρίγγος.

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ(προπονητής Μιχάλης Κάσδα-
γλης): Βανδώρος, Κατσανέας Γ, Κακοσίμος Ε,
Κατσανέας Σ, Λογγαράκης, Γαλάτης, Κακοσίμος Γ,
Γκιόκας, Δρίκος, Δουδέσης, Ριζάι(80'Βογιατζόπου-
λος).

ΠΟΛΥΒΟΛΟ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7-0

Ο Ηρακλής Ελευσίνας του Μιχάλη Κατσάφαρου συνε-

χίζοντας τις καλές του εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της

β΄κατηγορίας μπήκε με το δεξί το 2015 αφού συνέτριψε

στο τοπικό ντέρμπι την Πανελευσινιακή Ενωση με 7-0 και

βρίσκεται σε τροχιά τίτλου.

Ο Παντελής Κατσάφαρος (γιός) του προπονητή των

πρασίνων σημείωσε τέσσερα τέρματα(10' 12' 57' 69΄) και

προηγείται στον πίνακα των σκόρερ στην Β' με 14 τέρ-

ματα.Τα υπόλοιπα σημείωσαν οι: Παροτσίδης 51'

Λυμπέρης 62΄ Μουράτι 89'.

Διαιτήτευσε ο Χρόνης με βοηθούς τους: Οικονόμου-

Παγώνα.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Φωτιάδης, Λυμπέρης, Πέγκος(69' Αξιώτης),

Κουβίδης, Αγγος, Φιλιππής(60'Μουράτι), Ψιμουλάκης,

Παροτσίδης,(61'Παπαγιαννάκης), Κατσάφαρος, Καρκα-

μπάτσης, Πόκα.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ: Βαμβακάς, Χρηστάκης Ε,

Τσάλος, Δρούλιας(65΄Κουσκούτης), Πρίκας, Οικονομό-

πουλος, Λογοθέτης, Γκιάτης, Καραμφελάκης, Πέππας,

Κωνσταντής.

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΡΕ 

ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ

Η ομάδα του Αίαντα Παραλίας στην προσπάθειά
της να παραμείνει στην κατηγορία απέκτησε απο
τον γειτονικό Ασπρόπυργο και την ομάδα του
Απόλλωνα Ποντίων τον 18 χρονο μέσο Μπάμπη
Σιδηρόπουλο.
Η ομάδα της παραλίας θα πραγματοποιήσει και σε
άλλες μεταγραφές που θα ανακοινώσει προσεχώς.

ΠΗΡΕ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Ο Μεγαρικός πραγματοποίησε 4 σπουδαίες μεταγραφές

απο την περιφέρεια. Συγκεκριμένα: 

Γιάννης Δέσκος 21 ετών (επιθετικός) απο Βύζα Μεγά-

ρων

Μιχάλης Κουτσουμπής (αμυντικός) απο Βύζαντα

Γιάννης Πιλίλης 28 ετών (μέσος) απο την Αργώ 

Γιώργος Φραγκούλης 24 (αμυντικός) απο Νέα Πέραμο.

ΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ 60-51 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Oι παμπαίδες του Μανδραϊκού  στο κλειστό Αλέκος Σάλ-

ταςεπιβλήθηκαν των παμπαίδων του Γυμναστικού Συλ-

λόγου Μεγάρων με 51-60, ημίχρονο 27-29

Τα δεκάλεπτα 12-21, 15-08, 9-15, 14-17

Διαιτητής: Β. Ιερωνυμάκης

ΓΣ Μεγάρων (Ειρ. Δημοπούλου): Κουρελιάς Χ, Γάτας,

Φατούρος, Παπαγιάννης, Κουρελιάς Σ., Ξυδιάς, Κικίδης,

Μουρτζούκος, Κουρελιάς, Βαϊόπουλος

Μανδραϊκός (Βουκουβαλίδης): Τσίγκος, Καπρανάς,

Μάης, Ντότσι, Τσέλα, Τσαπουρνής, Αποστολίδης,

Βελώνης, Μοίρας, Ζορμπάς, Μπογάς, Κύτρος

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μπορεί να έγινε παύση των διά-

φορων πρωταθλημάτων και τουρ-

νουά στα οποία συμμετέχουν τα

διάφορα τμήματα της ομάδας του

Ευκλείδη Μεγάρων  αλλά μόνο

διακοπές δεν έκαναν όλοι στο

σύλλογο! 

Η αρχή έγινε με το χριστουγεννιάτικο τουρνουά στο οποίο

συμμετείχαν όλες οι ακαδημίες των Μεγάρων. Το τουρνουά διε-

κόπη λόγω κακοκαιρίας και ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύ-

ριακο.

Για το πρωτάθλημα ΝΕΩΝ της ΕΠΣΔΑ η ομάδα μας ξεκίνησε

νικηφόρα το 2015 αφού υπέταξε στο γήπεδο της την αντίστοιχη

του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ με 5-3. 

Το τριήμερο 3 έως 5 Ιανουαρίου το τμήμα Junior του Γιώργου

Χατζή και το προπαιδικό του Γιάννη Σιδέρη συμμετείχαν στο

πρωτοχρονιάτικο τουρνουά του A.O. Λουτρακίου που διεξήχθη

στις πολύ όμορφες εγκαταστάσεις του. Και οι δύο ομάδες μας

έπαιξαν στον τελικό της κατηγορίας τους πραγματοποιώντας

εξαιρετικές εμφανίσεις. 

Συγκεκριμένα οι junioristas μας κέρδισαν στον ημιτελικό 3-0 το

γηπεδούχο ΑΟ Λουτρακίου αλλά ηττήθηκαν στον τελικό (που

λόγω στενότητας χρόνου διεξήχθη αμέσως μετά τον ημιτελικό

και τα παιδιά δεν πρόλαβαν να ξεκουραστούν) από την Ένωση

Ακαδημιών Κορίνθου. 

Οι παμπαίδες είχαν αντίστροφα τους αντιπάλους. Δηλαδή

κέρδισαν στον ημιτελικό την Ένωση Ακαδημιών Κορίνθου με 3-

1 αλλά ηττήθηκαν στον τελικό από τον ΑΟ Λουτρακίου με 0-2.

Το διήμερο 5 και 6 Ιανουαρίου συμμετείχαν στα trials του

Ατρομήτου 5 ποδοσφαιριστές μας. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο

συνεργασίας της ακαδημία μας με το δίκτυο Atromitos Soccer

School, 5 παιδιά γεννηθέντες το 2000, το 1999 και το 1998 από-

λαυσαν την εμπειρία προπόνησης των ακαδημιών της αθηναϊ-

κής ΠΑΕ.
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Εξαρθρώθηκε
οργάνωση 

σωματεμπορίας 
και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης 

γυναικών

Συνελήφθησαν 2
μέλη του κυκλώματος

Εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπι-
σης Οργανωμένου Εγκλήμα-
τος και Εμπορίας Ανθρώ-
πων της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, εγκληματική
οργάνωση σωματεμπορίας
και σεξουαλικής εκμετάλλευ-
σης αλλοδαπών γυναικών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομι-
κής επιχείρησης που πραγ-
ματοποιήθηκε την 6-1-2015
το πρωί στο κέντρο της Αθή-
νας, εντοπίσθηκαν και συνε-
λήφθησαν δύο (2) αλλοδα-
ποί υπήκοοι Μολδαβίας,
μέλη της εγκληματικής οργά-
νωσης, ένας 49χρονος και
μία 23χρονη, ενώ αναζητού-
νται τουλάχιστον ακόμα
πέντε (5) συνεργοί τους,
τρεις (3) γυναίκες και δύο (2)
άνδρες.

Σε βάρος τους σχηματίσθη-
κε ποινική δικογραφία για τα
κατά περίπτωση αδικήματα
της εγκληματικής οργάνω-
σης, της σωματεμπορίας,
της απλής σωματικής βλά-
βης, του βιασμού, της αρπα-
γής και της απειλής.

Όπως εξακριβώθηκε από
την αστυνομική έρευνα, τα
μέλη της οργάνωσης εντόπι-
ζαν στις χώρες προέλευσης
τους, αλλοδαπές γυναίκες
και εκμεταλλευόμενοι την
δεινή τους οικονομική κατά-
σταση και με την υπόσχεση
ότι θα τις φέρουν στη χώρα
μας για να εργασθούν, απο-
σπούσαν την συναίνεση

τους και τις μετέφεραν στην
Ελλάδα. Στη συνέχεια, τις
εξανάγκαζαν, με τη χρήση
απειλών και σωματικής βίας,
να εκδίδονται σε ξενοδοχεία
και οίκους ανοχής, παρακρα-
τώντας το σύνολο ή μεγάλο
μέρος των εισπράξεών τους.

Ειδικότερα, ο 50χρονος
συλληφθείς, από κοινού με
27χρονη ομοεθνή του, που
αναζητείται, έπεισαν
25χρονη υπήκοο Μολδαβίας
να μεταβεί σε ταξιδιωτικό
γραφείο στη Μολδαβία, το
οποίο θα κανόνιζε τη «νόμι-
μη» μεταφορά της στην
Ελλάδα, όπου θα φιλοξενού-
νταν σε οικία 60χρονης ημε-
δαπής, η οποία επίσης ανα-
ζητείται.

Κατά την άφιξή της στην
Αθήνα, την παρέλαβαν οι
δύο (2) συλληφθέντες, οι
οποίοι αρχικά τη μετέφεραν
σε ξενοδοχείο και στη συνέ-
χεια στην οικία τους στο
κέντρο της Αθήνας, όπου την
κρατούσαν παρά τη θέλησή
της και ο 50χρονος με άσκη-
ση σωματικής βίας, απειλές
για τη ζωή της και εξαναγκα-
σμό σε ασελγείς πράξεις
προσπαθούσε να κάμψει τις
αντιδράσεις της.

Σε έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε στην οικία τους
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ένα (1) δελτίο ταυτότητας τρί-
του προσώπου, τρία (3)
τετράδια με ιδιόχειρες σημει-
ώσεις, έξι (6) κινητά τηλέφω-
να και το χρηματικό ποσό
των (770) ευρώ.

Στην 25χρονη υπήκοο
Μολδαβίας, θύμα της εγκλη-
ματικής οργάνωσης, παρα-
σχέθηκε αρωγή και προστα-
σία από την Υποδιεύθυνση
Αντιμετώπισης Οργανωμέ-
νου Εγκλήματος και Εμπο-
ρίας Ανθρώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθη-
καν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Νέα επιδείνωση του καιρού 

Χαλάει και πάλι ο καιρός από τις πρωινές ώρες της
Δευτέρας, αρχικά από τα βορειοδυτικά της χώρας. 

Τη φορά αυτή κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές
βροχές και καταιγίδες, τα χιόνια, ακόμα και σε ημιορεινές
περιοχές στα ηπειρωτικά, καθώς και οι θυελλώδεις
βοριάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε την
Κυριακή η ΕΜΥ, τη Δευτέρα στη δυτική, κεντρική και
βόρεια Ελλάδα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες,
κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές, και χιόνια
στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και ημιορεινά.

Τα φαινόμενα αυτά, που κατά τόπους θα είναι ισχυρά,
βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Από τις απογευματινές
ώρες της Δευτέρας χιό-
νια θα πέσουν στα νησιά
του βόρειου και ανατολι-
κού Αιγαίου, καθώς και
σε ημιορεινές περιοχές
της Πελοποννήσου και
στα ορεινά της Κρήτης.
Παράλληλα, θα επικρα-
τήσουν θυελλώδεις
βόρειοι άνεμοι εντάσεως

8-9 μπο φόρ.Σταδιακά και μέχρι τη νύχτα, τα φαινόμενα
στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα θα εξασθενήσουν.

Την Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνο-
νται κατά περιόδους στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδε-
κάνησα και στα νοτιότερα των νησιών του ανατολικού
Αιγαίου, αλλά βαθμιαία την Τετάρτη θα εξασθενήσουν.

Μεχρι σήμερα η προθεσμία
στις ΔΟΥ για την απαλλαγή

από το καθεστώς ΦΠΑ 

Προθεσμία μέχρι τις 12
Ιανουαρίου έχουν 415.000
μικρές επιχειρήσεις προ-

κειμένου να έχουν απαλλαγή από
το καθεστώς ΦΠΑ. Οσοι ελεύθεροι
επαγγελματίες και μπλοκάκια κατά
τη διάρκεια του 2014 είχαν ετήσιο
τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δηλώσεις
μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου
των αρμοδίων ΔΟΥ. Οσοι απαλλα-
γούν από το νέο αυτό καθεστώς θα
πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα έχουν
πλέον επιστροφές ΦΠΑ και κατ’
επέκταση δεν θα μπορούν να συμ-
ψηφίσουν τον ΦΠΑ που έλαβαν με
τα έξοδά τους. Αντίθετα, η  υπαγω-
γή στο καθεστώς απαλλαγής από
τον ΦΠΑ συνεπάγεται τη μείωση
του κόστους εξυπηρέτησης των
φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

Επί της ουσίας, όσοι απαλλαγούν
από το καθεστώς ΦΠΑ δεν θα χρε-
ώνουν ΦΠΑ 13% ή 23% στα τιμο-
λόγια και τις αποδείξεις που εκδί-
δουν για τα προϊόντα που πωλούν
ή τις υπηρεσίες που παρέχουν, ενώ
ταυτόχρονα απαλλάσσονται από

την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ με
την υποβολή περιοδικών δηλώσε-
ων ανά τρίμηνο. 

Οσοι επιλέξουν το νέο καθεστώς
απαλλαγής από τον φόρο θα εκδί-
δουν κανονικά τιμολόγια και απο-
δείξεις, αλλά σε κάθε τιμολόγιο ή
απόδειξη που θα εκδίδουν θα πρέ-
πει να αναγράφεται πλέον η ένδει-
ξη «χωρίς ΦΠΑ - απαλλαγή μικρών
επιχειρήσεων». Δηλαδή δεν θα
εισπράττουν ΦΠΑ από τους πελά-
τες τους και δεν θα αποδίδουν τον
φόρο στο κράτος. Σημειώνεται ότι
και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι
έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής
από τον ΦΠΑ εφόσον οι ακαθάρι-
στες αμοιβές τους (χωρίς τον ΦΠΑ)
δεν υπερέβησαν, κατά τη διάρκεια
του 2014, τις 10.000 ευρώ. Σύμφω-
να με τον νόμο (άρθρο 251 του Ν.
4281/2014): • Από το γενικευμένο
καθεστώς απαλλαγής από τον
ΦΠΑ εξαιρούνται οι αγρότες, όσοι
πωλούν καινούργια μεταφορικά
μέσα, αλλά και όσοι υπόχρεοι σε

ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα. 

Οποιος επιλέξει το ειδικό καθε-
στώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα
πρέπει να παραμείνει σε αυτό του-
λάχιστον δύο χρόνια. Στην περί-
πτωση κατά την οποία στη διάρκεια
μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα
ξεπεράσουν το όριο των 10.000
ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη
χρήση ο φορολογούμενος θα επα-
νενταχθεί στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι σήμερα περίπου
το 42% των φορολογουμένων στο
σύστημα ΦΠΑ είναι μικροεπιχειρή-
σεις που αποφέρουν αρνητικά
έσοδα (επιστροφές) περίπου 2,3%
σε υποχρεώσεις του ΦΠΑ. Υπάρχει
επίσης ένα μεγάλο κόστος για τη
διαχείριση αυτών των μικροεπιχει-
ρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις αυτές διεκδικούν
επιστροφές πιστωτικών υπολοί-
πων ΦΠΑ περίπου 200 εκατ. ευρώ
κάθε χρόνο. Δηλαδή, ο ΦΠΑ επί
των εσόδων τους είναι μικρότερος
κατά 200 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ
των δαπανών τους, με αποτέλεσμα
το Δημόσιο να υποχρεούται να τους
επιστρέφει κάθε χρόνο ΦΠΑ ύψους
200 εκατ. ευρώ. Το μέσο κατώτατο
όριο (εγγραφής) ΦΠΑ στη Ευρωζώ-
νη είναι σήμερα μόλις κάτω από
25.000 ευρώ.

Σύλληψη έξιΣύλληψη έξι
γυναικών γιαγυναικών για

παράνομη παράνομη 
εργασία ωςεργασία ως

αποκλειστικέςαποκλειστικές

Σε ελέγχους που
πραγματοποιή-
θηκαν το βράδυ

της 9ης Ιανουαρίου
από αστυνομικούς σε
νοσοκομείο της Αθή-
νας, για τον εντοπισμό
γυναικών που εργάζο-
νται παράνομα διαπι-
στώθηκε ότι έξι γυναί-
κες, τέσσερις υπήκοοι
Γεωργίας, μία Ρουμα-
νίας και μία Βουλγα-
ρίας, εργάζονταν ως
αποκλειστικές νοσοκό-
μες, χωρίς να διαθέτουν
το προβλεπόμενο πτυ-
χίο.

Επίσης δεν κατείχαν
άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος της αρμόδιας 

Αρχής, βιβλιάριο υγεί-
ας και δεν ήταν εγγε-
γραμμένες στο μητρώο
αποκλειστικών νοσοκό-
μων του νοσοκομείου. 

Σημειώνεται ότι η
άσκηση του επαγγέλ-
ματος της αποκλειστι-
κής νοσοκόμας, χωρίς
τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις, έχει σαν αποτέλε-
σμα τη στέρηση εσό-
δων από το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά
ταμεία, καθώς δεν εκδί-
δονται οι απαιτούμενες
αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, ενώ επι-
πρόσθετα δεν καταβάλ-
λονται οι προβλεπόμε-
νες από το Νόμο ασφα-
λιστικές εισφορές.

Οι συλληφθείσες, με
τις σχηματισθείσες σε
βάρος τους δικογρα-
φίες, οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αθηνών.

Υπό κράτηση δύο νεαροί
Εμπρησμός σε γερμανική εφημερίδα που δημοσίευσε σκίτσα του Charlie Hebdo

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν τη νύχτα προς Κυριακή τα γραφεία της Hamburger Morgenpost στο
Αμβούργο, με την έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής να προλαβαίνει την εκδήλωση μεγάλης έκτασης πυρ-
καγιάς. Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ακόμη γνωστό, με την αστυνομία να περιορίζεται στο ότι το περιστατικό
είναι υπό διερεύνηση. Έχουν τεθεί υπό κράτηση δύο άτομα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η εφημερίδα είχε αναδημοσιεύσει σκίτσα του Charlie Hebdo με τον Μωάμεθ σε ένδειξη
αλληλεγγύης μετά το μακελειό στο Παρίσι προκαλεί ανησυχίες.  Οι άγνωστοι επιτέθηκαν μετά τις 2 τα ξημερώμα-
τα της Κυριακής, πετώντας αρχικά πέτρες. Στη συνέχεια, μέσα από σπασμένο παράθυρο, έριξαν έναν «εμπρη-
στικό μηχανισμό» στο χώρο του αρχείου. Ορισμένα έγγραφα κάηκαν, αλλά δεν υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με την ίδια την εφημερίδα, δύο νεαροί που «συμπεριφέρονταν ύποπτα» στην γύρω περιοχή τέθηκαν
υπό κράτηση. Τα μέτρα ασφαλείας στα υπόλοιπα γερμανικά ΜΜΕ που επίσης είχαν αναδημοσιεύσει τις καρικα-
τούρες έχουν ενισχυθεί. Πέραν της τοπικής Hamburger Morgenpost, στο Αμβούργο έχουν τα κεντρικά τους γρα-
φεία αρκετά άλλα ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας, ανάμεσά τους και το Spiegel.

Δ. Αβραμόπουλος: «Το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα»

Μετά την εμπρηστική επίθεση στο Αμβούργο, ο επίτροπος για τη Μετανάστευση Δ.Αβραμόπουλος τόνισε ότι δεν
είναι ώρα για στιγματισμούς αλλά για συσπείρωση.

«Μετά το Παρίσι, το Αμβούργο, το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα. Η νέα αυτή επίθεση υπογραμμίζει ακόμη μια
φορά ότι χρειάζεται ένα απόλυτος σεβασμός για την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου» ανέφερε ο Δ.Αβρα-
μόπουλος. «Εμείς θα υπερασπιστούμε τις αξίες μας. Και ανάμεσα στις αξίες μας είναι επίσης και αυτές της ανο-
χής. Δεν είναι ώρα για στιγματισμούς, αλλά για συσπείρωση. Η αλληλεγγύη που εκφράζεται σήμερα στους δρό-
μους του Παρισιού είναι η απτή απόδειξη» κατέληξε ο επίτροπος.
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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)

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

ΠΠNNΕΥΜΑΤΙΚΟΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ
ΝΩΝΝΩΝ

ΠρόσκλησηΠρόσκληση

‘’που είναι η σοφία που
χάσαμε μέσα στη γνώση
που είναι η γνώση που
χάσαμε μέσα στην πλη-

ροφόρηση;’’

Τ. Σ. Έλιοτ

Στο Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων, την
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
2015 
και ώρα 18.00 θα γίνει ομι-
λία με θέμα: 
«Τόμας Στερνς Έλιοτ, ένας
ποιητής προφήτης του και-
ρού μας»
Η ομιλία εντάσσεται στις
Πολιτιστικές δραστηριότη-
τες του ΠΚΘ, στον τομέα
των Γραμμάτων και ειδικό-
τερα στη θεματική ενότητα

της Λογοτεχνίας (ελληνικής
και παγκόσμιας) .

Τον ποιητή και το έργο του
θα παρουσιάσει ο Κοσμή-
τορας του ΠΚΘ, φιλόλογος
κ. Κωνσταντίνος Καλογε-
ράς. 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
Ανδρέας Παπαματθαίου                                               
Η Γενική Γραμματέας
Στέλλα Τούντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Μάνδρα 9.1.2015
αριθμ. πρωτ. 406

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8
ΘΕΜΑ:Ορισμός Εντεταλμένου

Δημοτικού Συμβούλου και ανά-
θεση  αρμοδιοτήτων

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 88

του Ν. 3463/2006 «Κώδικας

Δήμων και Κοινοτήτων»     (ΦΕΚ
114 τ. Α’/8.6.2006)
2.Την ανάγκη της εύρυθμης λει-
τουργίας των υπηρεσιών του
Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζεται ως εντεταλμένος σύμ-
βουλος ο δημοτικός σύμβουλος
Ευάγγελος Μουρίκης του Ιωάννη
και ανατίθενται εις αυτόν οι αρμο-
διότητες της εποπτείας και της
ευθύνης λειτουργίας των υπηρε-
σιών της Τοπικής Κοινότητας
Οινόης, της έκδοσης και υπογρα-
φής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων

των υπηρεσιών αυτών ως και της
επιμέλειας της συγκέντρωσης
αιτημάτων των κατοίκων της
περιοχής Οινόης και της εισήγη-
σης επίλυσής τους. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει
μέχρι την ανάκληση ή τροποποίη-
σή της χωρίς ο ορισθείς να δικαι-
ούται αποζημίωση από την άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε
μία ημερήσια εφημερίδα της
περιοχής και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                      

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Χάθηκε σκυλάκι στον Ασπρόπυργο την Παραμονή 
της Αγίας Παρασκευής.

Είναι γκριφόν ημίαιμο.Ακούει στο όνομα Ρούντυ.
Φοράει μπεζ κολάρο για σκνίπες

Έχει πιο κοντό μαλλί απ’ ό,τι στην φωτογραφία.
Είναι μεγάλο σε ηλικία.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο 210-5571404

ή στο 6937280948 με την κα Τσίγκου .
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Μάνδρα  30.12.2014

αριθμ. πρωτ.:  29021                           

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 462
Η Δήμαρχος Μάνδρας –

Ειδυλλίας

Αφού έλαβε υπόψη
Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του

Ν. 3852/10
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδο-

μένα της τελευταίας απογραφής
έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμ-
φωνα με τα οποία ο μόνιμος πλη-
θυσμός του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885
κατοίκους (ΦΕΚ 3465 τ.
Β΄/28.12.2012)

Tις διατάξεις των παρ.3 και 3στ
του άρθρ.3 του Ν.4051/2012

Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας
– Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4)
Δημοτικές Ενότητες

●   Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας
Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α)Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρ-

χο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέ-

σεων, Διαφάνειας και  Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης τον Δημοτικό
Σύμβουλο κο Ευάγγελο Κώνστα
για το χρονικό διάστημα μέχρι
28.2.2017 και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

Τη σχεδίαση και εισήγηση της
επικοινωνιακής πολιτικής του
Δήμου

Τα προγράμματα προβολής του
έργου και των υπηρεσιών που
παρέχει ο Δήμος

Τη σχεδίαση, εισήγηση και εφαρ-
μογή προγραμμάτων ενημέρωσης
των πολιτών 

Την παρακολούθηση των δημο-
σιευμάτων 

Τη διαχείριση των σχέσεων του
Δήμου με τον ηλεκτρονικό και
έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης

Τις ενημερωτικές εκδόσεις και
εκπομπές του Δήμου στα ΜΜΕ

Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
εξασφάλισης προγραμμάτων,
εθνικών και ευρωπαϊκών, προς
όφελος του Δήμου και των κατοί-
κων του.

Την εποπτεία των λειτουργιών
του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφά-
νειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (άρθρο 7 του ΟΕΥ του
Δήμου)

Την εποπτεία του Αυτοτελούς
Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας (

άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου)
Την εποπτεία των λειτουργιών

του Αυτοτελούς Τμήματος Προ-
γραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής όπως αυτές ορίζο-
νται στο άρθρο 10 του ΟΕΥ του
Δήμου

Την εποπτεία των δραστηριοτή-
των του Δήμου σε θέματα Τουρι-
σμού όπως αυτές περιγράφονται
υπό τους αριθμούς (4), (5), (6) και
(7) του Κεφαλαίου Δ του άρθρου
11 του ΟΕΥ του Δήμου 

Την εποπτεία της της λειτουρ-
γίας των Τμημάτων ΚΕΠ όπως
ορίζονται στον ΟΕΥ  όπως ορίζο-
νται στον ΟΕΥ του Δήμου   

Β) Ο ορισθείς κατά τη διάρκεια
της θητείας του δεν μπορεί να
εκλεγεί μέλος του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκλη-
ση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση της
Δημάρχου.

Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιδημάρχου τις
αρμοδιότητες  ασκεί η Δήμαρχος.

Δ) Η παρούσα θα δημοσιευτεί
σε ημερήσια εφημερίδα της περιο-
χής και θα αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Μάνδρα  30.12.2014
αριθμ. πρωτ.:  29022                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 463
Η Δήμαρχος Μάνδρας 

– Ειδυλλίας

Αφού έλαβε υπόψη
Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του

Ν. 3852/10
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδο-

μένα της τελευταίας απογραφής
έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμ-
φωνα με τα οποία ο μόνιμος πλη-
θυσμός του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885
κατοίκους (ΦΕΚ 3465 τ.
Β΄/28.12.2012)

Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ
του άρθρ.3 του Ν.4051/2012

Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας
– Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4)
Δημοτικές Ενότητες

●   Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας
Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει ως άμισθη Αντιδήμαρ-

χο Διοικητικών Υπηρεσιών, Πρό-
νοιας, Παιδείας και Οικονομικής
Ανάπτυξης την Δημοτική Σύμβου-
λο κα Ελένη Παπακωνσταντίνου-
Ρουμελιώτη για το χρονικό διάστη-
μα μέχρι 28.2.2017 και της μεταβι-
βάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία των Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι των
Τμημάτων Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης
και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέρι-
μνας

Την εποπτεία των δομών Κοινω-
νικής Πρόνοιας του Δήμου

Την εποπτεία των δομών Δια
Βίου Μάθησης και της φύλαξης
των σχολείων

Την εποπτεία της λειτουργίας
του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
Ανάπτυξης πλην των υπό τους
αριθμούς (4), (5), (6) και (7) του
Κεφαλαίου -Δ- του άρθρου 11 του
ΟΕΥ του Δήμου, που αφορούν σε
θέματα Τουρισμού

Την υπογραφή απασών των
αποφάσεων, απάντων των εγγρά-
φων των άνω    υπηρεσιών πλην
εκείνων που αφορούν σε μεταδη-
μοτεύσεις, σε εγγραφές και διορ-
θώσεις του Δημοτολογίου και σε
πολιτογραφήσεις

Την παραλαβή δικαστικών, εξω-

δίκων λοιπών εγγράφων
Την επικύρωση αντιγράφων

από το  αρχείο του Δήμου και τη
θεώρηση του γνησίου της υπο-
γραφής

Τον έλεγχο προσέλευσης και
αποχώρησης του προσωπικού
των άνω υπηρεσιών που επο-
πτεύει

Την έκδοση και υπογραφή απο-
φάσεων για τη χορήγηση επιδομά-
των, κανονικών και αναρρωτικών
αδειών κλπ ως και υπηρεσιακών
μεταβολών που αφορούν στο
προσωπικό όλων των υπηρεσιών
του Δήμου

Β) Η ορισθείσα κατά τη διάρκεια
της θητείας της δεν μπορεί να
εκλεγεί μέλος του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκλη-
ση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου.

Γ)Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος της Αντιδημάρχου τις
αρμοδιότητες     ασκεί η Δήμαρχος

Δ)Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε
ημερήσια εφημερίδα της περιοχής
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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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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Oι υπουργοί Εσω-
τερικών 11 ευρω-
παϊκών κρατών

και ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης των ΗΠΑ Έρικ Χόλντερ
σύμφωνησαν εχθές στο
Παρίσι να εντείνουν τη
μάχη εναντίον της τρομο-
κρατίας, κυρίως μέσω της
ενίσχυσης των ελέγχων
στα εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το διεθνές υπουργι-
κό συμβούλιο διεξήχθη
μερικές ημέρες μετά τις επι-
θέσεις των τζιχαντιστών
που συγκλόνισαν τη Γαλλία
και την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι και πολλοί αρχηγοί
ξένων κρατών πραγματοποιούν πορεία στο Παρίσι απο-
τίοντας φόρο τιμής στους 17 ανθρώπους, περιλαμβανο-
μένων 12 στην επίθεση εναντίον της εφημερίδας Σαρλί
Εμπντό, που έχασαν την ζωή τους.

Οι υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των μέτρων
«εντοπισμού και ελέγχου» των Ευρωπαίων που «δια-
σχίζουν τα εξωτερικά σύνορα» της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν
σήμερα στο Παρίσι.

«Καταρχάς πρέπει να ολοκληρώσουμε με επιτυχία
πολύ σύντομα τις εργασίες που διεξάγονται υπό την
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ενι

σχύσουμε, σταθερά και αμετάκλητα στο ευρωπαϊκό
δίκαιο, τους ελέγχους των Ευρωπαίων υπηκόων κατά τη
διέλευσή τους από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης» επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών της
Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ μετά την ολοκλήρωση αυτού
του ευρωπαϊκού και αμερικανικού υπουργικού συμβου-
λίου.

Οι υπουργοί Εσωτερικών εξέφρασαν επιπλέον την
εκτίμηση ότι υπάρχει μία «επείγουσα και κρίσιμη» ανά-
γκη για την εγκατάσταση ενός ευρωπαϊκού συστήματος
συλλογής των δεδομένων που παρέχουν οι επιβάτες
στις αεροπορικές εταιρείες στο πλαίσιο της μάχης ενα-
ντίον της τρομοκρατίας.

«Συμφωνούμε όλοι στο να
εφαρμόσουμε εμπεριστατωμέ-
νους ελέγχους σε ορισμένους
επιβάτες στη βάση συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων» εξήγησε ο Γάλ-
λος υπουργός.

Οι υπουργοί έκριναν επιπλέον
«επιτακτική» τη συνεργασία με
τις εταιρείες παρόχους του δια-
δικτύου προκειμένου να ανα-
γνωρίζονται και ταχέως να απο-
σύρονται τα «περιεχόμενα που
υποκινούν το μίσος και τον
τρόμο».

«Τονίσαμε με σθένος την ανά-
γκη μιας μεγαλύτερης συνεργα-
σίας με τις εταιρείες του διαδι-

κτύου προκειμένου να εγγυηθούμε τον εντοπισμό και
την απόσυρση των παράνομων περιεχομένων και
κυρίως των περιεχομένων που υποκινούν την τρομο-
κρατία ή προτρέπουν σε πράξεις βίας ή μίσους» σημεί-
ωσε ο Καζνέβ.Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Έρικ
Χόλντερ ανακοίνωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ θα οργανώσουν
την 18η Φεβρουαρίου μία σύνοδο που θα επικεντρωθεί
στην εξέταση των μέτρων εκείνων που θα συμβάλλουν
στη μάχη εναντίον «του βίαιου εξτρεμισμού σε ολόκληρο
τον κόσμο».

Η σύνοδος αυτή θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον διευκρί-
νισε ο Χόλντερ που αναμένεται επίσης να λάβει μέρος
στην πορεία εναντίον της τρομοκρατίας στο Παρίσι.

ΠΑΡΙΣΙ:  Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
ζήτησαν οι υπουργοί Εσωτερικών 11 ευρωπαϊκών χωρών

Από τη μεγαλειώδη πορεία εναντίον της τρομοκρατίας

Χιλιομετρική χρέωση στην Αττική Οδό
ζήτησε ο Γιώργος Καραμέρος

Συνάντηση, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων
πλήρους λειτουργίας της Αττικής Οδού, είχε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, με τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», εταιρία λει-
τουργίας της Αττικής Οδού, Βασίλη Χαλκιά.

Στη συζήτηση, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε την ανάγκη καλής
συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρία σε θέματα
κυκλοφορίας και πολιτικής προστασίας, αλλά κυρίως έθεσε θέμα μεί-
ωσης των διοδίων, μέσω εφαρμογής χιλιομετρικών χρεώσεων,
καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί, μεν τη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων
του λεκανοπεδίου, αλλά με διόδια, το ύψος των οποίων, δεν αντι-
στοιχεί στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία και την
οικονομία της Αττικής.

Ο κ. Χαλκιάς τοποθετήθηκε μόνο για τα θέματα λειτουργίας, επι-
σημαίνοντας, πως σήμερα εφαρμόζονται πακέτα εκπτώσεων για
τους χρήστες, ενώ είπε, πως τεχνολογίες υπάρχουν για αναλογική
χρέωση (χρήση των e-pass με χρέωση από κεραίες στις εξόδους του
δικτύου), παραπέμποντας για την δυνητική εφαρμογή τους σε ενέρ-
γειες που πρέπει να γίνουν μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και
της εταιρίας «Αττική Οδός Α.Ε.», επί της σύμβασης παραχώρησης
και εκμετάλλευσης του δρόμου.

Ο κ. Καραμέρος τόνισε, πως «το δίκτυο της Αττικής Οδού θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της οικονομίας της Αττι-
κής, αλλά και παράγοντα ανακούφισης του περιβάλλοντος από την
τοπική κυκλοφορία στους Δήμους του Λεκανοπεδίου, αν οι τιμές των
διοδίων αποκτούσαν σχέση με την οικονομική πραγματικότητα της
χώρας» και συμπλήρωσε, πως «μπορεί η "Αττική Οδός Α.Ε." και οι
"Αττικές Διαδρομές Α.Ε." να είναι διαφορετικές εταιρίες (παραχωρη-
σιούχος και υπεύθυνη λειτουργίας και συντήρησης αντίστοιχα), αλλά
στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών οι κοινοί μέτοχοι πρέπει
να επανεξετάσουν τη σχέση του ύψους των εισπραττόμενων διο-
δίων με τα κέρδη από τη συντήρηση του δρόμου, ανεξάρτητα από
τις όποιες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης που θα προκύψει στις
ερχόμενες εκλογές».

Πώς κατανέμεται 
η προεκλογική

τηλεοπτική διαφήμιση
μεταξύ των κομμάτων

–  Και τα συνδρομητικά 
κανάλια στην «μοιρασιά»

Έξι εκατομμύρια ευρώ διαφημιστικού χρόνου –με
βάση τον τιμοκατάλογο που είχαν καταθέσει τα κανάλια
στην εφορία τον Δεκέμβριο του 2014- θα μοιραστούν οι
τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας. Στη συνολική διαφημι-
στική δαπάνη προστίθενται και 250.000 ευρώ, ποσό το
οποίο αφορά στους ιδιοκτήτες των δύο συνδρομητικών
σταθμών: τη FORTHnet και τον ΟΤΕ. Τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνει η μοιρασιά, τόσο μεταξύ των κομμάτων
όσο και μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών καθορίζει
απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. Η κατανομή
μεταξύ των κομμάτων προκύπτει κυρίως με βάση τα
αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογικών αναμε-
τρήσεων. Έτσι:

1.   Το 30% του συνολικού ποσού (δηλαδή 1,8 εκατομ-
μύρια ευρώ) θα μοιραστεί με βάση το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών του Μαΐου 2014.

2.  Το 50% του συνολικού ποσού (δηλαδή τρία εκα-
τομμύρια ευρώ) προκύπτει με βάση το αποτέλεσμα των
βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου 2012.

3.   Το υπόλοιπο 20% θα μοιραστεί ισομερώς σε όλα
τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργα-
ζόμενων κομμάτων των οποίων οι συνδυασμοί θα ανα-
κηρυχθούν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή στην
εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου.

Η απόφαση καθορίζει λεπτομερώς το πώς θα γίνει η
κατανομή του 80% της συνολικής διαφημιστικής δαπά-
νης δεδομένου ότι για το υπόλοιπο 20% (1,2 εκατ.
ευρώ) εκκρεμεί η ανακήρυξη των συνδυασμών από τον
Άρειο Πάγο. Η κατανομή ανά κόμμα έχει ως εξής: 

− «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (Ν.Δ.): 1.440.527,43 €
− «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»

(ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ): 1.435.631,01 €
− «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)»: 565.828,27 €
− «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»: 
425.007,33 €

− «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»: 313.586,26 €
− «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Κ.Ε.):

276.459,92 €
− «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»: 199.446,87 €
− «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»: 143.512,93 €
Η απόφαση προβλέπει και την κατανομή για τα συν-

δρομητικά κανάλια δηλαδή την Nova και τον ΟΤΕ TV. H
κατανομή ανά κόμμα έχει ως εξής:

− «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (Ν.Δ.): 60.021,98 €
− «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»

(ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ): 59.817,96 €
− «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

(ΠΑ.ΣΟ.Κ»: 23.576,18 €
− «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»: 17.708,64

€
− «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»: 13.066,09 €
− «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Κ.Ε.):

11.519,16 €
− «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»: 8.310,29 €
− «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»: 5.979,71 €
Η κατανομή στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και στους ιδιωτικούς

νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, ως εξής:

− MEGA CHANNEL: 1.609.619,26 €,
− ANTENNA T.V: 1.663.038,98 €,
− ALPHA TV: 962.837,16 €,
− STAR: 741.619,56 €,
− ΣΚΑΪ: 691.338,63 €,
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T.V: 4.232,15 €,
− Ε ΤV: 181.146,64 €,
− ΝΕΡΙΤ Α.Ε: 131.470,26 €,
− ΑΡΤ: 14.697,35 €
H FORTHnet MEDIA AE και ο ΟΤΕ θα μοιραστούν

από 125.000 ευρώ. 


