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«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

“ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ”: ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ –      
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Πολιτισμένο κλίμα στη συνεδρίαση της 
Διακομματικής Επιτροπής στη Φυλή

Αποφασίσθηκαν ομόφωνα οι χώροι
που θα διατεθούν στα κόμματα 

ΙΟΒΕ: Οι κάλπες
«χάλασαν» το 

οικονομικό κλίμα

Διευκρινίσεις του ΥΠ.Α.ΑΝ. 
για την ανανέωση αδειών
πωλητών με "πάγκους"

Σελ: 16

Σελ: 6

Σελ: 5

Λόφους σχηματίζουν πάλι
τα σκουπίδια στην Τρίπολη

Η μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ 
Φυλής σταμάτησε πριν τα Χριστούγεννα 

και δεν επετράπη νέα

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σε πορεία υλοποίησης
ένα έργο, που χρόνια
έμενε ‘’στα συρτάρια‘’

Σε συγκέντρωση πολιτών
στον Ασπρόπυργο, 

ο υποψήφιος Βουλευτής
στην Περιφέρεια Αττικής,

Γεώργιος Βλάχος 

Ανέδειξε την αναγκαιότητα, οι πολίτες, να δώσουν
θετική ψήφο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

Σελ: 4

Σελ: 7

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

Σελ: 5

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Τ.Α. 

ΠΑΝΝΑΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

αύριο στους Δήμους 

Σελ: 2 Σελ: 2

Σελ: 4

Σελ: 2

Σελ: 3

Εξώδικο
ΠΟΕ-ΟΤΑ σε
Χαρδούβελη,

Θεοχαρίδη
για το 

εκλογικό
επίδομα 
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΘΝ. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 88
210 55 41 216

24ΩΡΟ
Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σμαραγδή
Ε. 17ο χλμ Εθνικής

Οδού Αθηνών -
Κορίνθου,

2105575911

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου
Αλεξάνδρου 61, 

2102484258

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη

Πάρνηθος 95,
2102445975
08:00-23:00

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος

Καραμανλή 
Κωνσταντίνου 38-40, 

Τηλέφωνο:
2102446460

Μάνδρα

Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 8, 
Τηλέφωνο:
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 13 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: Βροχές και 
συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 07 έως 13
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμύλλος, Ερμίλλος, 
Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα 
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Ξεκίνησε η διάνοιξη δρό-
μων στην περιοχή του
Αεροδρομίου, στα

πλαίσια υλοποίησης της Πρά-
ξης Εφαρμογής του Σχεδίου
Πόλης. 

Για την ακρίβεια πρόκειται για
ένα σημαντικό έργο,  που επί
χρόνια έμενε κλεισμένο ‘’στα
συρτάρια’’ αλλά επιτέλους
μπαίνει σε  σε πορεία υλοποίη-
σης.

Με την ολοκλήρωση των δια-
νοίξεων από συνεργεία του
Δήμου αναμένεται  η εν λόγω
περιοχή να αποκτήσει μια μια
διαφορετική εικόνα από τη
σημερινή. 

Η δημοτική αρχή ευελπισθεί
ότι παρά τις  δυσκολίες αλλά
και  τη χρονική καθυστέρηση
που υπήρξε , το αποτέλεσμα
θα είναι υπέρ των κατοίκων της
περιοχής .

ΟΥποψήφιος Βου-
λευτής της Νέας
Δημοκρατίας στην

Περιφέρεια Αττικής, κ. Γεώρ-
γιος Βλάχος, μίλησε στο
Πνευματικό Κέντρο Ασπρο-
πύργου σε συγκέντρωση
πολιτών του Δήμου Ασπρο-
πύργου.

Στην ομιλία του, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκο-
μένους για την παρουσία τους, ανέδειξε την αναγκαιότη-
τα, οι πολίτες, εκτιμώντας τη βαρύτητα των επικείμενων
εκλογών, να δώσουν θετική ψήφο στο πρόγραμμα της
Νέας Δημοκρατίας.

Εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι η χώρα με σταθερά
βήματα και χωρίς πειραματισμούς, θα μπορέσει σύντο-
μα να ξεπεράσει τη σημερινή δύσκολη κατάσταση και θα
αρχίσει να αποδίδει το μεταρρυθμιστικό έργο της Νέας
Δημοκρατίας, ενισχύοντας την ήδη διαφαινόμενη ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονομίας. 

Για το λόγο αυτό, οι πολίτες, πρέπει να στηρίξουν μια
Κυβέρνηση, η οποία έχοντας νωπή λαϊκή εντολή και
πολιτική βούληση, θα βγάλει σύντομα τη χώρα από τη
κρίση και το λαό από τον φόβο και την ανασφάλεια,

αποδοκιμάζοντας με τον τρόπο αυτό εκείνους που «παί-
ζουν» με τα κεκτημένα δικαιώματα της Ελλάδας εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισκέψεις και σε Ελευσίνα , Μέγαρα και 
Ερυθρές τις επόμενες μέρες  

Σε συγκέντρωση πολιτών στον Ασπρόπυργο ο υποψήφιος 
Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής, Γεώργιος Βλάχος 

Ανέδειξε την αναγκαιότητα, οι πολίτες, να δώσουν 
θετική ψήφο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σε πορεία υλοποίησης ένα έργο 

που χρόνια έμενε ‘’στα συρτάρια‘’
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Πολιτισμένο κλίμα στη συνεδρίαση 
της Διακομματικής Επιτροπής στη Φυλή
Αποφασίσθηκαν ομόφωνα οι χώροι

που θα διατεθούν στα κόμματα 

Συνεδρίασε, την
Παρασκευή, 9
Ιανουαρίου, 2015,

με αντικείμενο τον καθο-
ρισμό του τρόπου χρήσης
των χώρων που διατίθε-
νται στα πολιτικά κόμματα
για τη προεκλογική
περίοδο, η διακομματική
επιτροπή του Δήμου
Φυλής. Εκπροσωπήθη-
καν οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΠΑΣΟΚ,
ΚΚΕ και ΤΕΛΕΙΑ-
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ
ΓΚΛΕΤΣΟΣ.  

Μέσα σε κλίμα πολιτισμένο η Επιτροπή αποφάσι-
σε ομόφωνα για τους χώρους που θα διατεθούν στα
κόμματα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή. Οι εκπρό-

σωποι τω κομμάτων, φοβούμενοι μήπως επικρατή-
σουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες την ημέρα των
εκλογών, ζήτησαν να ληφθεί μέριμνα από το Δήμο
Φυλής για τη δημιουργία στεγασμένων χώρων έξω
από τα εκλογικά κέντρα. 

Προτάθηκε, ακόμα, να τοποθετηθούν στις Πλατείες
πίνακες προβολής των κομμάτων, ώστε να αποφευ

χθεί η αφισορύπανση. Στο κείμενο της Απόφασης,
η οποία, εν συνεχεία, επικυρώθηκε ομόφωνα από το
Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνονται τα εξής:

Από το Δήμο Φυλής είναι δυνατή η διάθεση των

παρακάτω χώρων, κατά δημοτική ενότητα:
Α. Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Η πλατεία Δημαρχείου 
2. Η πλατεία Μητροπόλεως πλησίον του Αγίου

Κωνσταντίνου.
3. Θεατράκι Βορεινό Ζωφριάς

Τις θέσεις τους 
παρουσιάζουν στον 

Σύλλογο Πανοράματος,
υποψήφιοι   

από τον δήμο Φυλής

Ενόψει των εθνικών εκλογών που θα πραγματο-
ποιηθούν στις 25 Ιανουαρίου το Δ.Σ. του Συλλόγου
Πανοράματος αποφάσισε, λόγω της κρισιμότητας
της ψήφου  , να καλέσει τους υποψήφιους βουλευ-
τές της Περιφέρειας Αττικής που κατοικούν στο
Δήμο Φυλής ώστε να μας ενημερώσουν για το πρό-
γραμμα των κομμάτων τους.

Επίσης να αφήσουν έντυπο υλικό των κομμάτων
τους ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του συλλόγου.

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις που έχουν
ήδη δρομολογηθεί είναι :

Τρίτη 13/1 Χατζητρακόσιας Νικόλαος (ΤΕΛΕΙΑ)
Τετάρτη 14/1 Καράλη Κατερίνα (ΣΥΡΙΖΑ)
Πέμπτη 15/1 Βασιλείου Αθανάσιος (ΠΟΤΑΜΙ)
Παρασκευή 16/1 Αντωναροπούλου Χρυσάνθη

(ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
Δευτέρα 19/1 Τσιουμπρής Δημήτριος (ΚΚΕ)
Όλες οι συναντήσεις είναι προγραμματισμένες για

τις 7:30 μμ
Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλος υποψήφιος

βουλευτής από το Δήμο Φυλής και θέλει να μας ενη-
μερώσει, ας επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του
συλλόγου Κοψαχείλη Δημήτρη 6983631127 ή τον
αντιπρόεδρο Δάλλη Δημήτρη 6944452472.

ΗΕκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης
βδομάδας, εκτός από την απόφασή της

να απέχουν οι Δημοτικοί Υπάλληλοι από την εκλο-
γική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου 2015, απο-
φάσισε, επίσης, την προκήρυξη Παναττικής στά-
σης εργασίας, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, από τις
09.00 το πρωί μέχρι τις 13.00 το μεσημέρι, και την
πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας
των εργαζομένων, έξω από το Κτίριο 8, στα Δικα-
στήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στις 10.00
το πρωί, όπου θα διεξαχθεί η δίκη των μελών της

Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του 2010, όταν και είχαν
πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας -
κατάληψη στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, την 6η και 7η
Μαρτίου του ίδιου έτους.

– Εξώδικο ΠΟΕ-ΟΤΑ σε Χαρδούβελη, Θεοχα-
ρίδη για το εκλογικό επίδομα 

Εξώδικη διαμαρτυρία κατά του υπουργού Οικο-
νομικών Γκίκα Χαρδούβελη και του υπουργού
Εσωτερικών Μιχάλη Θεοχαρίδη απέστειλε η ΠΟΕ-

ΟΤΑ δηλώνοντας ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν
θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία της
25ης Ιανουαρίου, καθώς δεν τους έχει ακόμα κατα-
βληθεί το εκλογικό επίδομα των εκλογών του
περασμένου Μαΐου. Στην εξώδικη διαμαρτυρία
αναφέρεται πως σε περίπτωση που δεν ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, η απεργία-
αποχή που αφορά κάθε εργασία σχετιζόμενη με
την προετοιμασία, διεξαγωγή και αποστολή των
αποτελεσμάτων των εκλογικών διαδικασιών, θα
διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Δευτέρα 26
Ιανουαρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Τ.Α. 

Παναττική στάση εργασίας 
αύριο στους Δήμους 
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Επιστολή συμπαράστασης της ΚΕΔΕ 
στη Δήμαρχο Παρισιού Αν Ίνταλγκο

ΟΠρόεδρος
της ΚΕΔΕ,
Γ ι ώ ρ γ ο ς

Πατούλης, με επιστο-
λή του προς τη
Δήμαρχο Παρισιού,
Αν Ίνταλγκο, εκφρά-
ζει τη θλίψη και τη

συμπαράσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας μας προς τον Γαλλικό λαό.

«Η φρικιαστική δολοφονική επίθεση στο σατυρικό
περιοδικό Charlie Hebdo, που δοκιμάζει τη Χώρα σας
και συγκλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη», τονίζει ο κ.
Πατούλης, «αποτελεί καίριο χτύπημα στην ελευθερία
της έκφρασης, στη δημοκρατία και στον πολιτισμό».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει, ακόμη, ότι
«ολόκληρη η Ευρώπη και η υφήλιος οφείλουν να
ορθώσουν το ανάστημά τους ενάντια στα φαινόμενα
της τρομοκρατίας και της μισαλλοδοξίας. Ας αποτελέ-
σει αυτή η τραγωδία την αφορμή για αφύπνιση, ενό-
τητα και κινητοποίηση λαών και κυβερνήσεων για την
πάταξη της ωμής βίας».

Διευκρινίσεις του ΥΠ.Α.ΑΝ. για την ανανέωση 
αδειών πωλητών με "πάγκους"

Με εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεράσι-
μου Γιακουμάτου, εκδόθηκαν από

την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αγοράς διευκρι-
νήσεις, σχετικά με την ανανέωση αδειών
άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και
στάσιμου, σε ό,τι αφορά ζητήματα φορολογι-
κής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Ειδικότερα, στη διευκρινιστική εγκύκλιο υπο-
γραμμίζεται, ότι για την ανανέωση των αδειών
η κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας πρέπει να εξετάζεται κατά περί-
πτωση. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι η ένταξη σε ρυθμίσεις αποπληρωμής των 72 - 100 δόσεων, όσων έχουν ληξι-
πρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αποτελεί στοιχείο που καλύπτει την απαίτηση της
παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014. 

Επίσης, διευκρινίζεται, ότι για τους σφαλισμένους του ΟΓΑ αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισης τους η
επίδειξη του βιβλιαρίου ασφάλισής τους. 

Τέλος, με βάση την εγκύκλιο, υπογραμμίζεται, ότι οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης δεν χρειάζεται να προ-
σκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα, αρκεί να καταθέσουν την βεβαίωση ότι λαμβάνουν σύνταξη.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα θα
εφαρμοστεί εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ για όλο το προσω-

πικό του Δήμου μας μετά από συνερ-
γασία με την Περιφέρειας Αττικής τις
αμέσως επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα «ευ κίνησης» σαν
σκοπό του έχει την ανάπτυξη ολοκλη-
ρωμένων δράσεων ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής
των εργαζομένων για την προαγωγή
της υγείας μέσω προγραμμάτων
άσκησης  στον εργασιακό χώρο
καθώς και δράσεις αθλητικής – κινητι-
κής  συμπεριφοράς από καθηγητές
Φυσικής Αγωγής.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα
παρεμβατικό πρόγραμμα επίδειξης
στους εργασιακούς χώρους ενός κινη-
τικού διαλείμματος διάρκειας: 5-10
λεπτά εντός ωραρίου εργασίας. 

Περιλαμβάνει τεχνικές χαλάρωσης
και διαχείρισης του στρες μέσα από
εργονομικές κινήσεις και σωστή
στάση του σώματος. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν
δύο παρεμβατικά προγράμματα
άσκησης εκτός ωραρίου εργασίας
διάρκειας 1 ώρας για το μυοσκελετικό
σύστημα και πιο συγκεκριμένα: 

για τη ράχη, τον αυχένα, τον καρπό
και την οσφυϊκή μοίρα.

Τέλος θα ακολουθήσει επίδειξη και

ενημέρωση μέσω οπτικοακουστικού
υλικού των ασκήσεων, ενώ ένας  πλή-
ρης οδηγός ασκήσεων και κατευθυ-
ντήριων συμβουλών θα είναι διαθέσι-
μος  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου (ηλεκτρονική πλατφόρμα)
ώστε να μπορούν όλοι εργαζόμενοι
και μη να ανατρέξουν ανά πάσα στιγ-
μή.

Το πρόγραμμα και οι δράσεις που
θα αναπτυχθούν, θα αφορούν πιλοτι-
κά τους εργαζόμενους με «καθιστικό»
επάγγελμα λόγω της «υποκινητικότη-
τας» που  παρουσιάζει η εργασία σε
αυτά καθώς και του μεγάλου πληθυ-
σμού αυτών στην  περιφέρεια Αττικής. 

Οι εργαζόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να να συμμετέχουν σε

«Φεστιβάλ Άθλησης & Αναψυχής»

Οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν και να συμμετέ-
χουν και σε εκδηλώσεις όπως το 

« Φ ε σ τ ι -
βάλ 

Άθλησης και Αναψυχής» και σε
εκπαιδευτικές ημέρες ενημέρωσης για
θέματα προαγωγής υγείας σε συν-
δυασμό με αθλητικές και κινητικές
δράσεις, καθώς και να ενημερωθούν
μέσα από το παραγόμενο υλικό.

Προϋποθέσεις απασχόλησης
στον κλάδο του αθλητισμού και

της φυσικής αγωγής 

Εκτός από τους ωφελούμε-
νους του προγράμματος που

θα είναι οι εργαζόμενοι
στο πρόγραμμα και οι

αποδέκτες, θα δημι-
ουργηθεί ένα πλαίσιο

που δυνητικά θα δημιουρ-
γήσει προϋποθέσεις απα-

σχόλησης στον
κλάδο του αθλητι-

σμού και της φυσικής αγωγής
προσφέροντας έτσι πολύτιμα

και αμφίδρομα κοινωνικοοι-
κονομικά οφέλη στην χώρα

μας.Υπεύθυνοι του
π ρο-

γράμμα-
το ς

είναι η Κα Γιάννα Ρήγα Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και ο Κος
Ιερόθεος Κυριακίδης υπάλληλος του
Νομικού Προσώπου με την ιδιότητά
τους ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.          

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

“ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ”: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για όλο το προσωπικό του Δήμου 
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Λόφους σχη-
ματίζουν τα
σ κ ο υ π ί δ ι α

σε όλες τις γειτονιές
της Τρίπολης, για
πολλοστή φορά το
τελευταίο διάστημα.
Τα σκουπίδια βρί-
σκονται στους δρό-
μου για περισσότε-
ρες από είκοσι ημέ-
ρες, αφού ο Δήμος
δεν έχει χώρο προ-
κειμένου να διατε-
θούν.

Η μεταφορά των
σκουπιδιών της Τρί-

πολης στο ΧΥΤΑ Φυλής σταμάτησε πριν
τα Χριστούγεννα, δεδομένου ότι συμπλη-
ρώθηκε το όριο του όγκου απορριμμά-
των, για το οποίο είχε άδεια και είχε πλη-
ρώσει ο Δήμος για να μεταφέρει και δεν
του έχει επιτραπεί περαιτέρω εναπόθε-
ση. Έχει αποκλεισθεί δηλάδη με κάθε
τρόπο ο ΧΥΤΑ Φυλής. 

Στο κέντρο της πόλης ο Δήμος στοιχει-
ωδώς προσπαθεί να μαζέψει τα σκουπί-
δια, αλλά στην υπόλοιπη πόλη, το πρό-
βλημα είναι ιδιαίτερα έντονο και σε ορι-
σμένα σημεία οι σακούλες των σκουπι-
διών έχουν επεκταθεί, έχουν ανοίξει με
αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να περνούν
οριακά από τους λόφους που έχουν
δημιουργηθεί.

Επιπλέον, στον περίβολο του Παναρ-
καδικού νοσοκομείου Τρίπολης, έχουν
στοιβαχτεί σε μαύρες σακούλες, τόνοι με
επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα κι
όπως υπογραμμίζει ο πρώην πρόεδρος
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Γιώργος
Παπασταματάκης, εγκυμονούν κινδύ-
νους για την δημόσια υγεία και πρέπει
άμεσα να απομακρυνθούν.

Η κατάσταση είναι δύσκολη κι ανησυχη-
τική, αφού η δημοτική αρχή προσπαθεί
να βρει λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα
και χώρο εναπόθεσης, ακόμα και με
μεταφορά σε πολύ μακρινές περιοχές,
χωρίς ωστόσο να έχουν ευοδωθεί οι
προσπάθειες. 

Το Erasmus+ είναι το νέο πρό-
γραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευ-
ση, την κατάρτιση, τη νεολαία και

τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-
2020. Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει
στη βελτίωση των δεξιοτήτων καθώς και
στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, το
3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας παρουσίασε
στους γονείς των μαθητών του το νέο
πρόγραμμα  Erasmus + στο οποίο συμ-
μετέχει.

Το Έργο ονομάζεται
«Involve me and I learn» (Κάνε με να
συμμετέχω και εγώ θα μάθω), κύριος στό-
χος του οποίου είναι να
κινητοποιήσει  τους μαθητές, χρησιμοποι-
ώντας μεθοδολογίες οι οποίες προϋπο-
θέτουν τη συμμετοχή των ίδιων στη δική
τους διαδικασία μάθησης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Παναγιώ-
της Λιακέας και η Συντονίστρια του Έργου
κ. Λεμονιά Γολικίδου παρουσίασαν τους

κυριότερους στόχους του Έργου.
Το ¨Έργο που θα αναπτυχθεί ως επί το

πλείστον στα αγγλικά, αλλά και στα γαλλι-
κά και τα γερμανικά  στοχεύει ανάμεσα σε
άλλα στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των
μαθητών που θα τους βοηθήσει στον
προσανατολισμό τους τόσο στην ακαδη-

μαϊκή όσο και στην μελ-
λοντική επαγγελματική
τους πορεία.

Το έργο στο οποίο
συμμετέχουν έξι σχο-
λεία από τη Φινλανδία,
την Ισλανδία, τη Σλοβε-
νία, την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ισπανία,
θα φέρει σε επαφή τις
τάσεις της ευρωπαϊκής
εκπαίδευσης, επιτρέ-

ποντας την αλλη-
λεπίδραση μετα-
ξύ των μελών
της. 

Τα συνεργαζό-
μενα σχολεία θα
εργαστούν από
κοινού ερευνώ-

ντας και τελικά αναπτύσσοντας παιδαγω-
γικό υλικό, με στόχο να κάνουν οι μαθητές
να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές
τους  δεξιότητες, τη συνεργασία σε τοπικό
αλλά και ευρωπαικό επίπεδο, να βελτιώ-
σουν τις δεξιότητές τους στη χρήση των
Νέων Τεχνολογιών και να τους μαθητές
να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να
επικοινωνούν άνετα στα Αγγλικά, να κατέ-
χουν τις νέες τεχνολογίες και να είναι
αυτόνομοι, τόσο στη μάθηση όσο και στη
μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.

Λόφους σχηματίζουν τα 
σκουπίδια στην Τρίπολη
Η μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Φυλής σταμάτησε 
πριν τα Χριστούγεννα και δεν επετράπη νέα

Involve me & I learn
Στο πρόγραμμα Erasmus+ συμμετέχει το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Βρες στέγη για την Τέχνη Βρες στέγη για την Τέχνη 
σου και πηγή για τις Ιδέες σουσου και πηγή για τις Ιδέες σου

Μήνυμα του Κωνσταντίνου Δέδε - Μήνυμα του Κωνσταντίνου Δέδε - 
δικηγόροςδικηγόρος

Υποψήφιος βουλευτής Υποψήφιος βουλευτής 
Αττικής μεΑττικής με τητη ΝΝ..ΔΔ..

Με χαρά αποδέ-
χθηκα την πρότα-
ση της Νέας Δημο-
κρατίας να συμμε-
τάσχω στο ψηφο-
δέλτιο της περιφέ-
ρειας Αττικής. Συστρατεύομαι με τον Αντώνη
Σαμαρά και δεσμεύομαι έναντι των συμπολιτών
μου να δώσω όλες μου τις δυνάμεις στην κρίσι-
μη μάχη ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της
25ης Ιανουαρίου για τη νίκη της παράταξης και
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της ανα-
πτυξιακής προσπάθειας.

Aναβολή της αυριανής διάλεξης, 
της Ψυχοθεραπεύτριας 

Αλεξάνδρας Καππάτου στο
Πνευματικο Κέντρο Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την ανα-
βολή της αυριανής διάλεξης, της Ψυχολόγου-
Ψυχοθεραπεύτριας, Αλεξάνδρας Καππάτου,

λόγω προσωπικού προβλήματός της. 
Με νεότερη ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί η

ημερομηνία και η ώρα που θα παρουσιάσει το
θέμα, το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση του

καπνίσματος των εφήβων.
Η επόμενη διάλεξη, στο πλαίσιο του «Ανοι-

χτού Πανεπιστημίου» του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 19
Ιανουαρίου 2015, στις 19:30, με ομιλητή την κ.

Αμουτζά Γεωργία, Παιδίατρο, Επιμελήτρια στην
Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Παί-
δων, Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού, με θέμα:

«Ατυχήματα και δηλητηριάσεις στο σπίτι».

Μια καινοτόμος
πρακτική « The
Loft” που προέρ-

χεται από το Birmingham,
πρόκειται να εφαρμοστεί
πιλοτικά στο Δήμο Ελευσί-
νας, από τον Ιανουάριο του
2015, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος CITISPYCE.

Η Στέγη Ιδεών – “The
LOFT” απευθύνεται σε
νέους καλλιτέχνες, με στόχο
να προσφέρει έναν χώρο
που θα μπορούν οι νέοι να
ανταλλάσσουν ιδέες και να εκθέ-
τουν τις δημιουργίες τους, ενθαρ-
ρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
ελεύθερη έκφραση και τη δημιουρ-
γικότητα των νεαρών καλλιτεχνών.

Το CITISPYCE είναι ένα τριετές
πρόγραμμα συνεργασίας που
χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και εντάσσεται
στο FP7 Ερευνητικό και Αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα για Κοινωνικές
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Τη διαχείριση του προγράμμα-
τος έχει το Πανεπιστήμιο του Aston
(Aston University), που εδρεύει
στο Birmingham της Αγγλίας. Στο
πρόγραμμα CITISPYCE συμμετέ-
χουν 13 φορείς από 10 Ευρωπαϊ-
κές χώρες.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι
στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν
κοινωνικούς φορείς με εμπειρία
στην ανάπτυξη και στην χάραξη
πολιτικής καθώς και μιας διεπιστη-
μονικής ομάδας ακαδημαϊκών
ερευνητών.

Για τον σκοπό του προ-
γράμματος, το Κέντρο Μέρι-
μνας Οικογένειας και Παιδι-
ού (ΚΜΟΠ) συνεργάζεται
με Πανεπιστήμια και φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης
από διάφορες περιοχές της
Ευρώπης.

Το πρόγραμμα βασίζεται
σε ευρήματα ερευνών που
δείχνουν το δυσανάλογο
αντίκτυπο της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στους
νέους ανθρώπους σε όλη

την Ευρώπη, τα υπερβολικά
υψηλά επίπεδα ανεργίας ανάμεσα
στους νέους (ιδιαίτερα ανάμεσα σε
αυτούς που μειονεκτούν σε διάφο-
ρους τομείς όπως είναι ο κοινωνι-
κός, ο οικονομικός και ο πολιτισμι-
κός) και την απειλή στις κοινωνικές
παροχές, που απολάμβαναν οι
προηγούμενες γενιές.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις
συμμετοχής ήταν  μέχρι τις 7
Ιανουαρίου 2015 και ότι θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. 

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας στην ΕΓΕ Αχαρνών

Με την παιδική χορωδία της ΕΓΕ Αχαρνών, η
οποία απέδωσε με μελωδικότητα γνωστά
κάλαντα, ξεκίνησε η εκδήλωση για την κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στα γραφεία του Παραρτή-
ματος στον Προφήτη Ηλία, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Η επί σειρά ετών πρόεδρος του παραρτήματος Λίτσα
Αλεξάνδρου-Πανά, στην ομιλία της, αναφέρθηκε στις
δράσεις και τις πρωτοβουλίες του παραρτήματος ενώ
αναφερόμενη στην πολιτική κατάσταση ζήτησε συναίνε-
ση από τις πολιτικές δυνάμεις ώστε να ξεπεραστούν οι
δυσκολίες για την χώρα. 

Επιπλέον, η πρόεδρος του παραρτήματος αναφέρθη-
κε στην ανάγκη εκλογής ικανών εκπροσώπων στη
Βουλή, τονίζοντας ότι η ΕΓΕ αντιστέκεται στην υπονό-
μευση των οραμάτων και των ελπίδων – ιδιαίτερα των
νέων γυναικών για μια καλύτερη ζωή.

Κομμάτι από την πρωτοχρονιάτικη πίτα έλαβε  ο
δήμαρχος Γ.Κασσαβός ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά 

λόγια στο παράρτημα της ΕΓΕ και στο έργο που προ-
σφέρει, η υφυπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και
υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου η οποία
συμμετέχει στις περισσότερες εκδηλώσεις του παραρτή-
ματος καθώς αποτελεί ενεργό μέλος του.

Κομμάτι της πίτας έκοψαν,επίσης, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος και Γιώργος Πάντζας. Οι
υποψήφιοι βουλευτές από τη Ν.Δ Λουκία Χριστοπούλου,
το ΠΟΤΑΜΙ Τάσος Λαζαρίδης και Βίκη Καράμπελα-Μίχα,
από το ΠΑΣΟΚ Σπύρος Βρεττός,Παρασκευή
Κούργια,Αναστασία Παμουκτσόγλου και Βασίλης Πήτ-
τας. Επίσης, η περιφερειακοί σύμβουλοι Γιάννα Τσού-
πρα και Γιάννης Σμέρος.
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ΟΔήμος Ασπροπύργου και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (διά της Γενικής Γραμματεί-

ας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε
λειτουργία νέα προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων για την εαρινή εκπαιδευτική
περίοδο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέ-
λειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο, που ξεκι-
νάει τον Ιανουάριο του 2015, στο Κ.Δ.Β.Μ.
του Δήμου Ασπροπύργου μπορούν να
δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα:

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (επίπεδο Α1) 50 ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (επίπεδο Α2) 50 ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ (επίπεδο Α1) 50 ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ (επίπεδο Α2) 50 ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (επίπεδο Α1) 50

ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (επίπεδο Α2) 50

ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ (επίπεδο Α1) 50 ώρες
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ (επίπεδο Α2) 50 ώρες
ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2)

25 ώρες
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

50 ώρες
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 50 ώρες
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 50 ώρες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ώρες
ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 25 ώρες
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 25 ώρες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25 ώρες
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ανεβάζω τη

δική μου παράσταση) 50 ώρες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 ώρες
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

25 ώρες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ/

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 25 ώρες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25 ώρες

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 25 ώρες
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

150 ώρες
ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

25 ώρες
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

25 ώρες
ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25 ώρες
ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ 50 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφω-
σης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων
στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση
σχετικής αίτησης καθώς και ένα φωτοαντί-
γραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να είναι συνεπείς στις επιλογές τους και να
τηρήσουν τους όρους της αίτησής τους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυν-
θείτε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από
τις 11:00 μέχρι τις 14:00, στο:

Πρώην γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
(πίσω από το Δημαρχείο), οδός Σαλαμίνος
και Αθ. Διάκου, τηλ. 213 2006539 , email:
kdvm17@gmail.com

Στην κα Εύα Στεργίου
Και στην κα Ρία Παπιδά

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 27/02/2015.
Έπειτα, το δικαίωμα για νέες αιτήσεις θα
παραμείνει ανοιχτό και θα πραγματοποιεί-
ται έναρξη τμημάτων κάθε φορά που
συμπληρώνεται επαρκής αριθμός αιτήσε-
ων.

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

Θεοφάνεια και αγιασμός υδάτων 
στον Σκαραμαγκά
Η πανηγυρική θεία λειτουργία των Θεοφανείων τελέστηκε στον Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Σκαραμαγκά και ακολούθησε πομπή μέχρι τη θάλασσα, όπου έγινε η κατάδυση του Τιμίου
Σταυρού. 

Στην εορταστική τελετή παραβρέθηκαν πάνω από 200 Χαϊδαριώτες, ο δήμαρχος; Μιχάλης
Σελέκος και σύσσωμη η δημοτική αρχή. Ακόμη, ο πρώην δήμαρχος Κυριάκος Ντηνιακός, ο επι

κεφαλής της παράταξης "Χαϊδάρι Ξανά", Βαγγέλης Ντηνιακός, και οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ειρήνη Λυμπουσάκη και Βασίλης Καρατζαφέρης.

Την θεία λειτουργία τέλεσε ο π. Αρτέμιος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Δαφ-
νίου. Φέτος, για πρώτη φορά, κανένας χειμερινός κολυμβητής δεν βούτηξε στα παγωμένα νερά
του Κόλπου της Ελευσίνας για να πιάσει τον Σταυρό.

Μέσα σε χαρούμενο κλίμα ο δήμαρχος έκοψε την πίτα των χειμερινών κολυμβητών και υπο-
σχέθηκε ότι η διοίκησή του θα συμβάλει στην ανάπλαση και αξιοποίηση της ακτής Σκαραμα-
γκά, μια που η δυτική Αθήνα έχει θάλασσα αλλά δεν το γνωρίζει.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Νέα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 27/02/2015.
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ΗΔιεύθυνση Αλλο-
δαπών Αττικής
και ειδικότερα η

ομάδα συντονισμού δρά-
σεων για τη βελτίωση των
συνθηκών κράτησης και
ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης των υπό επιστροφή
αλλοδαπών, προγραμμά-
τισε και πραγματοποίησε
διάφορες εκδηλώσεις
εορταστικού, αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, κατά τη
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτο-
χρονιάς και των Θεοφανείων.

Στην διοργάνωση των εκδηλώσεων συνέδραμαν το
αστυνομικό προσωπικό, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί
λειτουργοί και οι μεταφραστές της Διεύθυνσης Αλλοδα-
πών Αττικής, ενώ πολύτιμη υπήρξε η υποστήριξη και
ανταπόκριση Φορέων, οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. που
συνέδραμαν στις εκδηλώσεις. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδη-
λώσεις: 

Στις 20/12/2014, συναυλία από το συγκρότημα κρου-
στών του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικανικής Τέχνης
«ANASA» στην Αμυγδαλέζα.

Στις 23/12/2014,
μουσική εκδήλω-
ση από την φιλαρ-
μονική ορχήστρα
του Δήμου Αθηναί-
ων στον Ειδικό
Χώρο Παραμονής
Α λ λ ο δ α π ώ ν /
ΕΧΠΑ Ανηλίκων
Α μ υ γ δ α λ έ ζα ς ,
καθώς και στην
Υπηρεσία Φύλα-

ξης-Ελέγχου Κρατουμένων Αλλοδαπών/ΥΦΕΚΑ Αττι-
κής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος
Αθηναίων κα Μαρία Ηλιοπούλου, ο δημοτικός σύμβου-
λος κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης και ο εκπρόσωπος
της Μ.Κ.Ο. «Συνήγορος του Παιδιού» κ. Γιώργος
Μόσχος, ενώ από το Δήμο Αθηναίων διανεμήθηκαν
γλυκίσματα και άλλα τρόφιμα.

Στις 24/12/2014, εορταστική εκδήλωση στο Κέντρο
Κράτησης Γυναικών Ελληνικού, στην οποία συμμετεί-
χαν η ηλεκτρονική εφημερίδα γυναικείων δικαιωμάτων
και θεμάτων «το ΜΩΒ», η Μ.Κ.Ο. Ένωση Κακοποιημέ-
νων Γυναικών «WΙΝ Ελλάς», η Ένωση Αφρικανών
Γυναικών και η Μ.Κ.Ο. «Τράπεζα Χρόνου Ηλιούπο-
λης». Στη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν διάφο-
ρα δώρα από τις οργανώσεις που συμμετείχαν και επι-
πλέον προσφέρθηκαν γλυκίσματα και εδέσματα από

τις εταιρείες «Δελατόλας» και «Focaccino».
Στις 31/12/2014 πραγματοποιήθηκε στο ΕΧΠΑ Ανηλί-

κων Αμυγδαλέζας, εκδήλωση δημιουργικής απασχόλη-
σης από την Μ.Κ.Ο. «Κίνηση για τη Χριστιανική Δια-
παιδαγώγηση του Παιδιού», η οποία περιελάμβανε
ομαδικά και επιτραπέζια παιχνίδια, ενώ στα παιδιά δια-
νεμήθηκαν μπλοκ ζωγραφικής, στυλό, μαρκαδόροι και
τετράδια.

Στις 01/01/2015, πραγματοποιήθηκε μουσική εκδή-
λωση στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυ-
γδαλέζας, που περιελάμβανε μουσική, χορό και τρα-
γούδια, από την ομάδα κρουστών του Πολιτιστικού
Κέντρου Αφρικανικής Τέχνης «ANASA» και το συγκρό-
τημα «Αφγανικής μουσικής».

Τις επόμενες ημέρες έγινε διανομή ρουχισμού, υπο-
δημάτων και ειδών ατομικής υγιεινής, τα οποία είχαν
συγκεντρωθεί από ανθρωπιστικές οργανώσεις, μετά
από κάλεσμα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε
συνεργασία με την ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήρι-
ξης αλλοδαπών.

Επιπλέον, η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως διένειμε ένα κοντέινερ με καινούριο
ρουχισμό και υπόδηση στους ενήλικους αλλοδαπούς
κρατούμενους της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
ενώ ο Δήμος Αθηναίων συγκέντρωσε και διένειμε είδη
ρουχισμού και υπόδησης στους ανήλικους αλλοδα-
πούς.  

Εορταστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής 
για τους αλλοδαπούς υπηκόους που τελούν υπό επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους 

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

Ομόφωνα ενέκρινε το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο, κατά τη συνε-
δρίασή του την Πέμπτη 8 Ιανου-

αρίου, την Προγραμματική Σύμβαση για
την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Κοι-
νωνικής Πολιτικής στην περιοχή του
Δήμου Περάματος», προϋπολογισμού
320.000 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ). Το Πρό-
γραμμα έχει ως στόχο να δημιουργηθούν
οι απαραίτητες κοινωνικές δομές που
αυτή τη στιγμή απουσιάζουν από το
Πέραμα, ώστε να αναπτυχθεί ένα δίχτυ
κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες
κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του
πληθυσμού. 

Σημειώνεται ότι η παρατεταμένη ανερ-
γία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
του Περάματος υπερβαίνει το 50% και
έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογέ-
νειες να στερούνται ακόμη και τα στοιχει-
ώδη. Περισσότερο δοκιμαζόμενα είναι τα
παιδιά, με τον υποσιτισμό να αγγίζει σε
αυτά το 40%-50%, αλλά και η εκπαιδευτι-
κή κοινότητα και η νεολαία της περιοχής. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα της Περι-
φέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το
Δήμο Περάματος, περιλαμβάνει τις
παρακάτω δράσεις:

Κοινωνική Ενισχυτική Διδασκαλία για
τους μαθητές του Γυμνασίου και του
Λυκείου, σε συνεργασία με τους τοπικούς 

φορείς δασκάλων και καθηγητών
Πρωϊνό και Δεκατιανό για όλους τους

μαθητές
Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου,

όπου θα σιτίζονται δωρεάν πολίτες με
κοινωνικά κριτήρια, ανάλογα με το απο-
δεδειγμένο εισόδημά τους

Λειτουργία Κοινωνικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού

Εισηγούμενη το θέμα η Αντιπεριφερει-
άρχης Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Κατερίνα
Θανοπούλου σημείωσε: 

«Η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττι-
κής έχει θέσει την κοινωνική πολιτική, ως
άξονα μείζονος σημασίας. 

Σε μια χρονική περίοδο γενικευμένης
κρίσης και οικονομικής ύφεσης θέτουμε
ως προτεραιότητα τα μέτρα αντιμετώπι-
σης της ανθρωπιστικής κρίσης, στήριξης
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που
βιώνουν πλέον την ακραία φτώχεια,
μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων και μέτρα προ-
στασίας κοινωνικά αποκλεισμένων ομά-
δων. Ειδικά στο Πέραμα οι επιπτώσεις
από την κρίση είναι δραματικές. 

Στόχος μας είναι το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα να λειτουργήσει πιλοτικά και να
επεκτείνουμε τις δράσεις κοινωνικής
μέριμνας και σε άλλους Δήμους της Αττι-
κής που δοκιμάζονται». 

Ομόφωνη έγκριση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Προγράμματος 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Πέραμα
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Eκλογές 2015: 21 κόμματα, 4
συνασπισμοί και ένας 

ανεξάρτητος δήλωσαν συμμετοχή

Εικοσιένα κόμματα, τέσσερις συνασπισμοί
κομμάτων κι ένας ανεξάρτητος δήλωσαν

συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου.

Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο για το πόσα κόμματα
ή συνασπισμοί κομμάτων θα κατέλθουν στις επερ-
χόμενες βουλευτικές εκλογές θα τον έχει το Α΄
Τμήμα του Αρείου Πάγου το οποίο θα προβεί στην
ανακήρυξη των κομμάτων και συνασπισμών κομ-
μάτων.

Π. Καμμένος: Η εξαθλίωση πρέπει 
να σταματήσει στις 25 Ιανουαρίου

«Η εξαθλίωση της μεσαίας τάξης, η διά-
λυση του επιπέδου ζωής και επιβίωσης
των συνταξιούχων, η τεράστια ανεργία με
την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης,
πρέπει να σταματήσουν στις 25 Ιανουαρί-
ου» τόνισε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ο οποίος επι-
σκέφθηκε τη Βαρβάκειο Αγορά.

ΔΗΜΑΡ-ΣΥΡΙΖΑ 
κατά Ντινόπουλου

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον
ΣΥΡΙΖΑ και την ΔΗΜΑΡ για την αναφορά
Ντινόπουλου για τον Φ. Κουβέλη σύμφω-

να με την οποία έκανε λόγο για χρηματισμό του
προέδρου της ΔΗΜΑΡ. 

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
για τις δηλώσεις του Α. Ντινόπουλου τονίζεται: 

Τα όσα απαράδεκτα αναφέρει σε προεκλογική
του συγκέντρωση ο πρώην υπουργός Εσωτερι-
κών κ.Ντινόπουλος, όπου μεταξύ άλλων μιλά
ακόμα και για χρηματισμό του κ.Κουβέλη, δείχνουν
το πολιτικό επίπεδο των στελεχών της ΝΔ και το
σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι εκλεκτοί του
κ.Σαμαρά λίγες μέρες πριν ο ελληνικός λαός τους
δείξει την οριστική πόρτα εξόδου.

A. Σαμαράς: 
Εμείς δεν θα γονατίσουμε

«Εμείς δεν θα γονατίσουμε. Δεν έγιναν όλες αυτές οι
θυσίες του ελληνικού λαού για να σταματήσουμε τώρα.
Είμαστε στο τέρμα αυτής της διαδρομής. Θα το ξεπε-
ράσουμε και θα μπούμε στη μεγάλη πια λεωφόρο της
ανάπτυξης που ανοίγει η Ευρώπη για 'μάς» είναι το
μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς από το δημαρχείο της ακριτική πόλης των Φιλιατών
Θεσπρωτίας, απ' όπου ξεκίνησε την περιοδεία του
στην Ήπειρο, χθες το μεσημέρι.

Ο κ. Σαμαράς επισήμανε ότι «οι εκλογές έχουν να
κάνουν με δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους που έχει
να επιλέξει κανείς. Ο ένας είναι ο κόσμος της ανάπτυ-
ξης, της σοβαρότητας, είναι ο κόσμος ο οποίος προ-
σφέρει σταθερότητα στον τόπο. 

Είναι ο κόσμος ο οποίος
χθες στο Παρίσι κατάλαβε
άλλα, ιδιαίτερα, καινούργια
προβλήματα, τα οποία
έχουν προστεθεί στα πολύ
μεγάλα προβλήματα. Και
από την άλλη, έχεις έναν

κόσμο ο οποίος θέλει να πιστέψουμε σε ιδέες και σε
πολιτικές οι οποίες όχι μόνο δεν αρμόζουν στον Έλλη-
να, αλλά δεν οδηγούν και πουθενά, παρά μόνο στον
κόσμο της φτώχειας, τη στιγμή που η Ευρώπη μαζί με
την Ελλάδα, ανακάμπτουν».

Στον πρωθυπουργό επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή
στο δημαρχείο των Φιλιατών. Μάλιστα, όταν βρέθηκε
στο γραφείο του δημάρχου, ο κ. Σαμαράς, τη στιγμή
που αντίκρισε μια εικόνα της Παναγίας στη βιβλιοθήκη
του, είπε: «Αυτές οι εικόνες δεν θα κατέβουν ποτέ γιατί
ο ελληνικός λαός πιστεύει», προκαλώντας χειροκροτή-
ματα.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ανακοίνωσε το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης, βραβευμένος ως ο καλύτερος δημόσιος λει-

τουργός στον κόσμο. Διδάσκει, γράφει και εργάζεται για διοικητικές μεταρ-
ρυθμίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ίδρυσε και διευθύνει το Ινστι-
τούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (www.inerp.gr). Δική του ήταν η
ιδέα δημιουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η οποία
άρχισε να υλοποιείται την περίοδο που ήταν υφυπουργός εσωτερικών ο
Σταύρος Μπένος. Έχει διακριθεί για το έργο του διεθνώς.

Θανάσης Σκόκος,  Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, Στέλεχος στο Ποτάμι
από την πρώτη στιγμή.

Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης- Ερευνητής ΙΤΕ. 
Άννα Ευφραιμίδου-Παπασταύρου, Γιατρός-Ιδρυτής της πρώτης μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού. 
Ιόλη Καλαβρεζου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού στο Χάρβαρντ και Dumbarton Oaks. 
Σπύρος Καχριμάνης, Γεωργός-Πρόεδρος Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. 
Δημήτρης Κυριακού, Eπικεφαλής οικονομολόγος της πλατφόρμας «Ευφυούς Εξειδίκευσης» της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής. 
Αναστασία Λαμπρία, δημοσιογράφος-εκδότρια των εκδόσεων Ποταμός. 
Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον για 4 χρόνια και 12 χρόνια στα Βαλκάνια. 
Βασίλης Μαρκής, αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων. 
Γιούλη Μενουδάκου, ψυχολόγος, συντονίστρια στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. 
Στρατής Μούγερ, Eπιχειρηματίας. Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνε-

χεία σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις και Δημόσια Διοίκηση στο πανεπιστήμιο Princeton. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Cambridge.

ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ            
ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  

Άρχισαν να στήνονται
τα εκλογικά περίπτερα

Δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, και το στήσιμο των
εκλογικών περιπτέρων των κομμάτων ξεκίνησε.

Στην πλατεία Κλαυθμώνος, τεχνικά συνεργεία έχουν
πιάσει από νωρίς το πρωί δουλειά για την κατασκευή
του εκλογικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι μια
μεγάλη σιδηροκατασκευή, που μέσα θα έχει γιγαντοο-
θόνες, γραφεία και προεκλογικό υλικό για τους φίλους
του κόμματος.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να στηθούν και τα
εκλογικά περίπτερα της Ν.Δ. στην Πλατεία Συντάγμα-
τος, του ΠΑΣΟΚ στη συμβολή των οδών Πανεπιστημί-
ου και Κοραή, του ΚΚΕ στον πεζόδρομο Κοτοπούλη 

στην Ομόνοια, των Ανεξάρτητων Ελλήνων στον πεζό
δρομο της Βουκουρεστίου στο ύψος της Πανεπιστημί-

οιυ, του Ποταμιού στη πλατεια Κοτζιά, της ΔΗΜΑΡ στην
πλατεία Κοραή και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Πανεπιστημί-
ου.

To ψηφοδέλτιο Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ
το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.Επικε-
φαλής τέθηκε ο Κωνσταντίνος Τσου-
καλάς, ακαδημαϊκός. : ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ακαδημαϊκός

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ, Πανεπι-
στημιακή Ερευνήτρια

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, Οικονομο-
λόγος

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ, Δημοσιογράφος

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Στρατηγός εν
αποστρατεία

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ,
Νομικός

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Χημικός
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ, Αρχιτέκτων /Εικα-

στικός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Αγρότης
ΓΕΡΟΥ ΚΑΤΙΑ, Ηθοποιός
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ, Διδάκτωρ

Ερευνήτρια
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, π. Πρύ-

τανης ΕΚΠΑ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Η ΠΑΕ Αχαρναϊκός  έκοψε 
την βασιλόπιτα  

Την Βασιλόπιτα έκοψε η ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
αφού προηγήθηκε γεύμα σε γνωστή Ταβέρνα της
Λ. Πάρνηθος. Διοίκηση, Προπονητικό team, ποδο-
σφαιριστές και εργαζόμενοι έγιναν μία παρέα με
αφορμή το ρεπό της ομάδας γι’ αυτή την αγωνιστι-
κή ξεφεύγοντας για λίγο από τις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις. Οι τρεις Βασιλόπιτες είχαν αντίστοιχα
τρία φλουριά, το πρώτο έπεσε στην ομάδα δίνο-
ντας χαρά και αισιοδοξία για ένα ακόμη καλύτερο
αποτέλεσμα το 2015, ενώ τα άλλα δύο έτυχαν
στους Ζώνα και Ψύχο!

Εκ μέρους της Διοίκησης της ΠΑΕ ο κ. Σταμούλης
ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και πολλές επιτυ-
χίες στην ομάδα!

KKΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ
ΜΪΑΡΗ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑΜΪΑΡΗ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ

Ερωτηματικά  κατά της
διαιτησίας του κ. Μίαρη
Εμμανουήλ από τον σύνδε-
σμο (Δωδ/σου).

Αλλοίωσε το αποτέλεσμα
του αγώνα και εκτέθηκε
στους βοηθούς του , στους
ποδοσφαιριστές , στους
παρατηρητές  και σε 500
φιλάθλους . 

Ο  εν λόγω διαιτητής κατακρεούργησε την ομάδα
του Μανδραϊκου  όχι μόνο από την φαση του γκολ
της Καλαμάτας από ανύπαρκτο φάουλ , όχι μόνο
ότι στοχευμένα  φόρτωσε με κίτρινες κάρτες την
ομάδα μας, αλλά με αποκορύφωμα την φάση στο
85΄ λεπτό όπου ανατράπηκε ο ποδοσφαιριστής
μας  μέσα στην περιοχή από τον αμυνόμενο και με
το σφύριγμα ο πρώτος βοηθός του πήρε θέση για 

την εσχάτη των ποινών(πέναλτι) και την αποβολή
του παίχτη ως τελευταίος,  εκείνος αντί αυτού
έδωσε επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα στον
ποδοσφαιριστή του ΜανδραΪκού.

Κύριοι της ΕΠΟ και της ΚΕΔ τέτοιες διαιτησίες
είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και εκθέ-
τουν όσους ασχολούνται με αυτό. Τέτοιοι διαιτητές
παίζουν με την νοημοσύνη μας και δυστυχώς διώ-
χνουν τον κόσμο από τα γήπεδα που τους έχουμε
ανάγκη.

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ  ζητά  το αυτονόητο σε όλα τα
παιχνίδια  διαιτησία 50-50

Αν είναι να υποβιβαστούμε ας γίνει από αγωνιστι-
κής άποψης όχι από άλλες παρεμβολές.

Η προσπάθεια που κάνουμε σε δύσκολες μέρες
δεν σταματά και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους.

Κοιμόμαστε με ήσυχη την συνείδηση μας σε αντί-
θεση με τον εν λόγω διαιτητή.

Καλή συνέχεια στην ομάδα της Καλαμάτας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.  ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Α.Ο.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ (4η φάση)ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ (4η φάση)

Την Τετάρτη θα γίνουν αγώνεςΤην Τετάρτη θα γίνουν αγώνες

για την 4η φάση του κυπέλλουγια την 4η φάση του κυπέλλου

στην Δυτική Αττική. στην Δυτική Αττική. 

Συγκεκριμένα:Συγκεκριμένα:

Νέας Περάμου(15:00): Νέας Περάμου(15:00): 

Α τ τ α λ ο ς - Ε ν ω σ ηΑ τ τ α λ ο ς - Ε ν ω σ η

Πανασπροπυργιακού ΔόξαςΠανασπροπυργιακού Δόξας

Νεοκτίστων: Ελπίδα Νεοκτίστων: Ελπίδα 

Ασπροπύργου-Νέα ΠέραμοςΑσπροπύργου-Νέα Πέραμος

ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

(13η αγωνιστική)(13η αγωνιστική)

Την Τετάρτη στα Βίλλια θα Την Τετάρτη στα Βίλλια θα 

γίνει το αναβληθέντα παιχνίδι για την 13η αγωνιστική ανάμεσα στον Ειδυλλιακό γίνει το αναβληθέντα παιχνίδι για την 13η αγωνιστική ανάμεσα στον Ειδυλλιακό 

και τον Εθνικό Πανοράματος. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00.και τον Εθνικό Πανοράματος. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00.

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ
ΠΙΤΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματεί-
ου,Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Σας προσκαλεί στην εκδήλωση της κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 Και ώρα
19,00 Στην αίθουσα PUZZLEΣτην παραλία Βαρέα
Μεγάρων.
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Για το πρωτάθλημα της Γ Έθνικής στο 8ο όμιλο
η γυναικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου της
Αθηνάς Ρεντούμη στάθηκε πολύ καλά στην Κώ
αλλά γνώρισε την ήττα απο την τοπική
ομάδα(Κωακό Φιλίνο) με 1-2.Το μάτς διεξήχθει
στο γήπεδο του Ανταγόρα.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Στο 2' απείλησε ο Πήγασος την εστία της Σταμό-
γλου ,όταν το σουτ της Καρρίκη τράνταξε το ορι-
ζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ. Στο 15' η Βλάχου
(η κορυφαία του ματς) έκανε την ατομική ενέργεια
από την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Φιλί-
νος,το σουτ της όμως πέρασε λίγο έξω από δεξί
κάθετο δοκάρι της Σταμόγλου.

Στο 31' ο Κωακός Φιλίνος κέρδισε πέναλτι με την Νικο-
λοπούλου να εκτελεί την Ψάλτη να αποκρούει στην αρι-
στερή του γωνία,αλλά η ίδια να παίρνει το ''ριμαπάουντ''
και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πήγασου Θρια-
σίου για το 1-0.

Στο 25' η Βλάχου βρέθηκε απέναντι στην
Σταμόγλου,έκανε το σουτ,με την τερματοφύλακα του
Φιλίνος να αποκρούει προσωρινά,αλλά η Βλάχου κέρδι-
σε στην επαναφορά την μπάλα και ανατράπηκε από την
Σταμόγλου με τον Ωραιόπουλο να δείχνει το σημείο του
πέναλτι και κακώς την κίτρινη αντί για κόκκινη κάρτα για
την παίκτρια του Φιλίνος.Την εκτέλεση ανέλαβε η Βλά-
χου με την Σταμόγλου να μπλοκάρει στην αριστερή του
γωνία.

Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου στο 40' η Βλάχου
ήταν κοντά στο να φέρει το ματς στα ίσα αλλά το σουτ
του σε ιδανική αντεπίθεση πέρασε λίγο έξω από το δεξί
κάθετο δοκάρι της Σταμόγλου.

Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 51' ο Φιλίνος
κατάφερε και διπλασίασε τα τέρματά της,όταν η Κορκή
πήρε τις κόντρες, μπήκε στην περιοχή και με σουτ από
τα αριστερά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ψάλτη για
το 2-0.

Στο 60' σε μια ακόμα ιδανική αντεπίθεση του Πήγασου
οι φιλοξενούμενες κατάφεραν αυτή την φορά να πετύ-
χουν το γκολ και να μειώσουν το σκορ σε 2-1 με την
Βλάχου να μπαίνει στην περιοχή της Σταμόγλου από τα
δεξιά και να πλασάρει εύστοχα. 

Με λάθη η διαιτησία του Ωραιόπουλου.
Καλύτερες απο την ομάδα του Πήγασου οι:

Βλάχου(κορυφαία του παιχνιδιού),Αποστολοπούλου,
Πολιτίδη και Ρεντίφη.

ΠΗΓΑΣΟΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ(Προπονήτρια Αθηνά Ρεντού-
μη): Ψάλτη, Ζελιάκη, Καρρίκη (67' Είλλι), Ιωάννου,
Ρεντίφη, Πολιτίδη, Βλάχου, Θεοδώρου (82' Παβάλ),
Γαβαλά, Αποστολοπούλου, Σπανού (32' Τσαφάρα).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗ

<<Μάλλον μείναμε στο κλίμα των εορτών δωρίζοντας
τους βαθμούς στην Κω μια κατώτερη ομάδα αγωνιστικά
απο εμάς, η οποία όμως ήταν αυτή που πήρε το τρίπο-
ντο. 

Χασαμε ένα τσουβάλι ευκαιρίες που δυστυχώς ,ο διαι-
τητής του εθελοτυφλούσε σε κομβικά και κέραια σημεία
του παιχνιδιού, καθώς και οι αναγκαστικές αλλαγές,
ήταν αυτά που οδήγησαν στην νίκη των γηπεδούχων.

Κομβικό σημείο το πέναλτι και η αποβολή που δεν
δόθηκε στα πρώτα λεπτά σε παίκτρια της Κω, όπως και
1-2 φάσεις που μάλλον μπερδεύτηκαν οι αθλήτριες του
νησιού και έπαιξαν βόλλευ μέσα στην περιοχή, αλλά
τελικά δόθηκε κόρνερ και όχι πέναλτι.

Για να μην γινω όμως γραφική και αναφέρω μόνο τα
παραπάνω,κάνοντας γαργάρα την ουσία του παιχνιδι-
ού, η αλήθεια είναι ότι μόνη μας χάσαμε το συγκεκριμέ-
νο παιχνίδι.

Οταν πατάς 10 φορές στην αντίπαλη περιοχή σε πλε-
ονεκτική θέση για γκόλ και δεν σκοράρεις, λογικό είναι
να χάσεις.

Η έλλειψη σκοραρίσματος είναι εμφανή στην ομάδα,
όπως επίσης και το αγωνιστικό πάθος, το μυαλό και η
θέληση που δεν βγάζουμε στο βαθμό που πρέπει για να
κερδίσουμε τα μάτς>>.

ΤΖΑΜΠΑ ΗΤΤΑ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ

West Attica Soccer Stars

Για το τουρνουά West Attica Soccer
Stars σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσμα-
τα:

Αποτελέσματα ανα ηλικιακή κατηγορία:
00-01:
Νέα Πέραμος-Πανελευσινιακός ά´ 3-

1Αργώ - Ευκλείδης 2-3

02-03:Νέα Πέραμος-Πανελευσινιακός ά
´ 0-2Σαλπέας - Soccerland 1-6Βύζας -
Αργώ 2-3Ποσειδώνας - Πανελευσινιακος
β´ 3-1Αμπελακιακός - Πανελευσινιακος β
4-0Δύναμη - Αο Λουτράκι 3-0Ευκλείδης -
Ειδυλλιακός 0-3Αίας Π. - Παοκ Μάνδρας
0-1

04-05: Νέα Πέραμος - Πανελευσινιακος
ά´ 2-0Σαλπέας - Soccerland 5-1Βύζας -
Αργώ 2-1Ποσειδώνας - Πανελευσινιακός
β´ 3-3Αμπελακιακός - Πανελευσινιακός
β´ 6-1Δύναμη - Αο Λουτράκι 1-5Ευκλεί-
δης - Ειδυλλιακός 3-0

06-07:Σαλπέας - soccerland. 4-0Βύζας
- Αργώ 6-3Δύναμη - Αο Λουτράκι 0-

1Ευκλείδης - Ειδυλλιακός 4-0Αίας Παρα-
λίας - Παοκ Μάνδρας 2-10Μεγαρα sc -
Αστέρας Μαγούλας 6-2

08-+:Βύζας - Αργώ 2-0

Βαθμολογίες ανά ηλικιακή κατηγορία
00-01Νέα Πέραμος 6αγ 14βΕυκλείδης

5αγ 12βΠαοκ Μάνδρας 4αγ 8βΠανελευ-
σιν.ά´ 6αγ 7βΠανελευσιν.β´ 3αγ 6βΔύνα-
μη 5αγ 3βΑργώ Μεγάρων 4αγ 1βΑστέ-
ρας Μαγ. 1αγ 0β

02-03:Soccerland 10αγ 24βΠοσειδώ-
νας 10αγ 22β Νέα Πέραμος 8αγ 19βΣαλ-
πέας 10αγ 16βΑργώ. 6αγ 16βΠανελευ-
σιν.ά´ 7αγ 15βΑμπελακιακός 8αγ.
14βΔύναμη. 10αγ 12βΑο Λουτράκι. 9αγ.
11βΠανελευσιν.β´. 9αγ. 10βΠαοκ Μάν-
δρας 7αγ 10βΕυκλείδης ά´. 8αγ. 7βΕι-
δυλλιακός. 6αγ. 6βΒύζας. 5αγ. 3βΑίας.
7αγ. 1βΕυκλείδης β. 5αγ. 0β

04-05:Ευκλείδης 10αγ. 24βΠαοκ Μάνδ.
8αγ. 22βΣαλπέας. 8αγ. 21βΝέα Πέραμος
8αγ. 19βΑο Λουτράκι. 9αγ. 19β
Soccerland. 9αγ. 17βΠοσειδώνας. 10αγ.
13βΒύζας. 9αγ. 12βΑργώ. 7αγ. 11βΠα-
νελευσιν.β´. 9αγ. 9βΑμπελακιακός. 7αγ.

9βΔύναμη. 9αγ. 7βΠανελευσιν.ά´. 7αγ.
4βΕυκλείδης β´. 4αγ. 4βΜεγαρα sc. 7αγ.
3βΕιδυλλιακός. 6αγ. 0β

06-07:Αο Λουτράκι. 8αγ 24βΔύναμη. 8
αγ 16βSoccerland. 10αγ 16βΕιδυλλια-
κός. 5αγ. 12βΜέγαρα sc. 7αγ 11βΠανε-
λευσιν.ά´. 8αγ. 10βΠανελευσιν.β´. 6αγ.
10βΠαοκ Μάνδ. 5αγ 10βΣαλπέας. 8αγ.

10βΒύζας. 8αγ. 9βΕυκλείδης. 6αγ
4βΑστέρας Μαγ. 3αγ. 3βΑίας Παραλ.
6αγ. 3βΑργώ. 6αγ. 0β

08-+:Μέγαρα sc. 4αγ
12βΠανελευσιν.β´. 4αγ 7βΒύζας. 6αγ
7βSoccerland. 6αγ 6βΔύναμη. 5αγ
5βΠανελευσιν.ά´. 2αγ 4βΑργώ. 4αγ 0β

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 13ης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ

ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ανακοινώθηκε απο το αρμόδιο όργανο
της ΕΠΑΕ το αγωνιστικό πρόγραμμα της
13ης αγωνιστικής(στις 16--18/1). Αναλυτι-
κά:

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
Επισκοπή - ΑΟ Χανιά (16:00 OTE TV,

Δημοτικό Γήπεδο Γάλλου)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Παναχαϊκή - Αχαρναϊκός (15:00)
Παναιγιάλειος - Φωστήρας (15:00, Δημ.

Στάδιο Αιγίου)
Απόλλων - Ερμιονίδα (15:00, Γήπεδο

«Γ. Καμάρας)
Άλιμος - ΑΕΚ (18:00 OTE TV, Γήπεδο

Καισαριανής)
Ρεπό: Ηρακλής Ψαχνών
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Σαρώνει το
ελληνικό γιαούρτι

σε ΗΠΑ
και Βρετανία

Πολυμέτωπη επίθεση
πραγματοποιεί 

το διάστημα αυτό
η ΦΑΓΕ. 

Η γαλακτοβιομηχανία
που έλαβε το βάπτισμα
του πυρός στην Ελλάδα
το 1926 και έκανε γνωστό
στην παγκόσμια αγορά
το ελληνικό γιαούρτι, ολο-
κλήρωσε πριν από λίγες
ημέρες, μετά από δύο
χρόνια εργασιών, τη νέα
επένδυσή της ύψους 120
εκατ. δολ. που θα της
επιτρέψει να διπλασιάσει
την παραγωγική δυναμι-
κότητα του εργοστασίου
της στις ΗΠΑ.

Η παραγωγή στις νέες
εγκαταστάσεις της μονά-
δας που διατηρεί στην
απέναντι πλευρά του
Ατλαντικού, όπως αναφέ-
ρουν τοπικά δημοσιεύμα-
τα, αναμένεται να ξεκινή-
σει την άνοιξη ενώ θα
δημιουργηθούν και 150
νέες θέσεις εργασίας ανε-
βάζοντας τον αριθμό του
προσωπικού στο εργο-
στάσιό της στο
Johnstown Industrial
Park στο οποίο έχει επεν-
δύσει αρχικά 200 εκατ.
δολάρια, κοντά στα 400
άτομα.

Στόχος αυτής της νέας
επένδυσης είναι σύμφω-
να με στέλεχος της ΦΑΓΕ
να εξυπηρετήσει τη συνε-
χώς αυξανόμενη ζήτηση
για τα προϊόντα της σε
όλη την Αμερική. Σύμφω-
να με το ίδιο στέλεχος η
κίνηση υποδηλώνει τη
στόχευση της εταιρείας
στην αγορά της Αμερικής,
χωρίς όμως να υποτιμώ-
νται ευκαιρίες σε νέες
αγορές, όπως ανέφερε ο
ίδιος χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι στο
εννεάμηνο του 2014 οι
πωλήσεις της ΦΑΓΕ στις
ΗΠΑ έτρεξαν με ρυθμό
αύξησης 22%, ενώ το
τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις
της αυξήθηκαν 14,7% σε
αξία και 9,5% σε όγκο.

Εκτός από την επένδυ-
ση στις ΗΠΑ, στη Γηραιά
Αλβιώνα η ΦΑΓΕ έχει
ξεκινήσει μια νέα διαφημι-
στική καμπάνια, με τέσ-
σερα τηλεοπτικά σποτ,
και στόχο έχει να πείσει 

τους Βρετανούς κατανα-
λωτές ότι το ελληνικό για-
ούρτι δεν είναι μονοδιά-
στατο προϊόν. 

Η εκστρατεία η οποία
τρέχει στο twitter με το
hashtag #TryTotal επιχει-
ρεί να δείξει στους Βρετα-
νούς καταναλωτές τις
εναλλακτικές προτάσεις
που υπάρχουν για δεκα-
τιανό, μεσημεριανό,
πρωινό και σνακ, για το
γιαούρτι της το οποίο
μπορεί να συνδυαστεί με
άλλα υλικά, όπως φρού-
τα, μέλι, φρούτα κ.ά. 

Σημειώνεται ότι στο
εννεάμηνο του 2014 οι
πωλήσεις της ΦΑΓΕ στο
Ηνωμένο Βασίλειο αυξή-
θηκαν κατά 38,8%, ενώ
στο τρίτο τρίμηνο της
περασμένης χρονιάς
κατέγραψαν άνοδο
37,6% σε αξία και 23,2%
σε όγκο.

Την ώρα πάντως που η
ΦΑΓΕ συνεχίζει να επεν-
δύει τόσο πίσω, όσο και
μπροστά από το ράφι, ο
βασικός της ανταγωνι-
στής της Hamdi Ulukaya
της Chobani αντιμετωπί-
ζει σοβαρά προβλήματα.
Σύμφωνα με δημοσιεύμα-
τα του διεθνούς τύπου ο
ιδρυτής της εταιρείας
φέρεται να αποχωρεί από
τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου της Chobani,
εξέλιξη η οποία φαίνεται
να επιβάλλεται από το
private equity TPG το
οποίο έχει επενδύσει
πέρυσι στην εταιρεία
περί τα 750 εκατ. δολά-
ρια.

Σύμφωνα με την επίση-
μη θέση της επιχείρησης
ο Hamdi Ulukaya θα
παραμείνει στη θέση του
προέδρου. 

Η αλλαγή στο διοικητικό
σχήμα της Chobani ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί
το πρώτο εξάμηνο του
έτους και αποτελεί συνέ-
χεια σειράς αλλαγών που
έχουν δρομολογηθεί και
στόχο έχουν την ανάκαμ-
ψη της εταιρείας.

Για την ιστορία θα πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι η
Chobani (σ.σ. αντιμετω-
πίζει προβλήματα στη
βρετανική αγορά μετά την
απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου το οποίο
δικαίωσε τη ΦΑΓΕ και το
ελληνικό γιαούρτι) ελέγχει
μεν μερίδιο αγοράς 34%
στις ΗΠΑ, έχει ωστόσο
πληγεί η φήμη της μετά
την αναγκαστική από-
συρση αλλοιωμένων
προϊόντων της.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

ΣΔΙΤ: Τρίτη στην Ευρώπη 
η Ελλάδα για το 2014
“Στην Ελλάδα κατά το 2014 υπογράφηκαν 7 συμβάσεις,

αξίας 465 εκ ευρώ, φέρνοντας τη χώρα μας 3η στην κατά-
ταξη  Ευρωπαϊκών χωρών  μετά το Ην. Βασίλειο και τη Γαλ-
λία, σε όρους πλήθους συμβάσεων, και 3η  μετά το Ην.
Βασίλειο και την Ιρλανδία σε όρους αξίας συμβάσεων ως
προς το ΑΕΠ.

Το Α΄ Εξάμηνο 2014 η χώρα βρισκόταν στην 4η θέση της
κατάταξης Ευρωπαϊκών χωρών. Οι συμβάσεις που υπο-
γράφηκαν στη χώρα μας αφορούν στους εξής τομείς:

2 έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 14 και 10 σχολι-
κών μονάδων αντίστοιχα στην Αττική.

1 έργο για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την
πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττι-
κής.

1 έργο για την υλοποίηση Αυτόματου Συστήματος Συλλο-
γής Κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών.

3 έργα για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου στο σύνο-
λο της χώρας”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας Νότης
Μηταράκης, αναφερόμενος  στις
συμβάσεις ΣΔΙΤ που υπογρά-
φηκαν το 2014 προέβη στην

ακόλουθη δήλωση: «Η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορεί, να
καινοτομεί και να παράγει θετικά παραδείγματα σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

Τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν σημαντικό εργαλείο τόνωσης της
οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε
αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος και με
παράλληλη αξιοποίηση  κοινοτικών πόρων. 

Η επιλογή της διαδικασίας των ΣΔΙΤ εξασφαλίζει διαφά-
νεια, αποτελεσματικότητα, ιδιωτικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια
και αυστηρό έλεγχο και εποπτεία του Δημοσίου. Αποτελεί
ένα πετυχημένο πρότυπο για την υλοποίηση έργων υπο-
δομών και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται πολλαπλασιά-
ζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα των επενδύσεων, αλλάζο-
ντας κατεστημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις σε πιο δημι-
ουργική και παραγωγική κατεύθυνση».

Απαγόρευση
απόπλου 

σε Πειραιά, Ραφήνα,
Λαύριο

Σε ισχύ είναι από τις 12:00
απαγορευτικός απόπλους από
τα λιμάνια του Πειραιά, της
Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω
των ισχυρών βόρειων ανέμων

που πνέουν σε πολλές θαλάσ-
σιες περιοχές και φθάνουν τοπι-
κά τα 8 με 9 μποφόρ. '

Από τον Πειραιά εκτελούνται
μόνο τα δρομολόγια για τον
Αργοσαρωνικό και τη Σαλαμίνα.

Επίσης, δεν εκτελούνται τα
δρομολόγια στη γραμμή Βόλος-
Σποράδες, Αλεξανδρούπολη-
Σαμοθράκη, Κυλλήνη-Κεφαλλο-

νιά και Κυλλήνη-Ζάκυνθος, ενώ
στη γραμμή Ηγουμενίτσα-Κέρ-
κυρα τα δρομολόγια γίνονται
μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή,
όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν
θα πρέπει πριν την αναχώρησή
τους να επικοινωνήσουν με τα
κατά τόπους τουριστικά πρα-
κτορεία.

Στα χαρτιά έμειναν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί στα δημόσια έργα
Ζητείται νομοθετική παρέμβαση από τους εργολάβους

Στον αέρα.. θα βρεθούν οι διαγωνισμοί του στενού δημοσίου τομέα καθώς με βάση τη νομοθεσία από 1η
Ιανουαρίου 2015 όλες οι προκηρύξεις έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονι-
κό τρόπο μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Όμως, παρά το γεγονός ότι σύντομα κλείνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, καμία ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα και κανένα ηλεκτρονικό τεύχος δημοπράτησης δεν έχει αναπτυχθεί από το ελληνικό δημόσιο με αποτέλε-
σμα εκπρόσωποι τεχνικών εταιρειών να υποστηρίζουν πως «ολόκληρο το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων
κινδυνεύει να βραχυκυκλωθεί. 

Μάλιστα, σε επιστολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προς τους υπουργούς Ανάπτυ-
ξης Κώστα Σκρέκα και Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αναφέρεται ότι αν δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση
«όλες οι από σήμερα διενεργούμενες δημοπρατήσεις έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης κινδυνεύουν να χαρακτη-
ριστούν παράνομες» αφού δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η διοίκηση του ΣΑΤΕ υποστηρίζει πως για την ορθή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών
πρέπει να υπάρχει ενεργή και δοκιμασμένη διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων της δημόσιας διοίκη-
σης που εκδίδουν τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως Ασφαλιστικά
Ταμεία, ΔΥΟ, Πρωτοδικεία, Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κλπ, «προϋπόθεση που μέχρι σήμερα δεν υφί-
σταται και ούτε διαφαίνεται ικανός σχεδιασμός και προεργασία του Ελληνικού Δημοσίου για να υπάρξει σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα». 

ΥΠΕΘΑ: Μετάλλιο στους 
διασώστες του «Norman Atlantic»

Το Μετάλλιο Εξό-
χου Πράξεως  απέ-
νειμε τη Δευτέρα ο
υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Δέν-
διας στα μέλη των
πληρωμάτων των
ελικοπτέρων του
Πολεμικού Ναυτι-
κού, της Πολεμικής

Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος που συμμετεί-
χαν στην επιχείρηση διάσωσης επιβαινόντων του επι-
βατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Norman Atlantic».

Παρόντες στην τελετή, που έγινε στο ΥΠΕΘΑ, ήταν   η
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννη-
ματά, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας Αντώνης Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρα-
τηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ (Ι)
Ευάγγελος Τουρνάς και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος
Χρίστος Μανωλάς.

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα έκτακτα μέτρα 
προστασίας των αστέγων λόγω ψύχους

Στη διάθεση των ευπαθών ομάδων και ειδικότερα των αστέ-
γων για την προφύλαξή τους από το ψύχος, παραμένουν τέσ-
σερις χώροι στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι χώροι, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι προσβάσιμοι και δια-
θέσιμοι μέχρι την Πέμπτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το από-
γευμα, είναι το 2ο παράρτημα Κ.Α.Π.Η. (Λαγκαδά 35, 1ος όρο-
φος τηλ. 2310514456) 

και το 5ο παράρτημα Κ.Α.Π.Η. (Αλεξανδρείας 27, ισόγειο τηλ.
2310820110).

Οι παραπάνω χώροι θα λειτουργήσουν παράλληλα με τις ήδη
υφιστάμενες δομές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους: το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, που λειτουργεί σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ
(Ανδρέου Γεωργίου 13 τηλ. 2310528811), 

από τις 17:00 έως την επομένη ημέρα στις 11:00 και το
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης που
λειτουργεί σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS (Μοναστηρίου
62 τηλ. 2310527938), από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Επιπλέον, θα συνεχιστεί η δράση των street workers του
ΟΚΑΝΑ και της ΜΚΟ PRAKSIS για τον εντοπισμό αστέγων,
καθώς και ο εφοδιασμός των αστέγων με υπνόσακους και κου-
βέρτες, τα οποία θα διανέμει όχημα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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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 ομιλία 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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 
– ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ καλεί τα μέλη
και τους φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
\και σε Γενική Συνέλευση, 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
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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

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Τα κλειστά Γυμναστήρια

της Ζωφριάς και Δροσού-
πολης (απογευματινές
ώρες και εφόσον δεν διεξά-
γεται προγραμματισμένος
αγώνας)

2. ΚΑΠΗ δήμου Φυλής
επί της λεωφόρου Φυλής
(τις απογευματινές ώρες
των εργασίμων ημερών και
τις πρωινές και απογευμα-
τινές του Σαββάτου και της
Κυριακής). (Για μία χρήση
μόνο από κάθε εκλογικό
συνδυασμό).

3. Αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Δημαρχείου
Φυλής (Άνω Λιόσια)

Β. Δημοτική Ενότητα
Ζεφυρίου

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Πλατεία δημαρχείου

Ζεφυρίου.
2. Πλατεία Λιάρου.

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1 . Γ ή π ε δ ο

Σπάρτακου(απογευματι-
νές ώρες και εφόσον δεν
διεξάγεται προγραμματι-
σμένος αγώνας).

2. Θεατράκι Αίθριου Αττικής οδού.
3. Πνευματικό κέντρο Ζεφυρίου (Για μία χρήση

μόνο, από κάθε εκλογικό συνδυασμό)
Γ. Δημοτική Ενότητα Φυλής.
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Πλατεία Δημαρχείου.
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου

Φυλής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Α. Η διάθεση των χώρων για την τοποθέτηση των

περιπτέρων, μπροστά από τα εκλογικά τμήματα
της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων θα γίνει,
μόνο, κατόπιν αιτήσεως των παρατάξεων η οποία
θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τρίτη 20  Ιανου-
αρίου 2015 και ώρα 14:00 η κατανομή θα γίνει με
αρχή την δύναμη των κομμάτων που εκπροσω-
πούνται στη Βουλή και για τα κόμματα που δεν
εκπροσωπούνται στη Βουλή και πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις, θα διατεθούν περίπτερα με σειρά προ-
τεραιότητας. 

Β. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, εκπρο-
σώπου της παράταξης, που θα αναλαμβάνει την
ευθύνη για κάθε απαιτούμενη δράση και ζήτημα
που ήθελε προκύψει.

Γ. Τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας για την
κατασκευή και λειτουργία (περιπτέρων, πινάκων
ανακοινώσεων κ.λ.π.) θα βαρύνουν αποκλειστικά
τις πολιτικές παρατάξεις, με δεδομένο ότι τα μέσα
του Δήμου δεν είναι επαρκή.

FOTO 3,4: Τα κόμματα που εκπροσωπήθηκαν ήταν η ΝΔ (Σαρλάς),
ΣΥΡΙΖΑ (Λουμιώτης), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (Τσέλας), ΠΑΣΟΚ (Παπαδόπουλος),
ΚΚΕ (Χειράκης) και Χατζητρακόσιας (ΤΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ)
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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

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας 
σας προσκαλεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα

19:30 στην αίθουσα το Δημοτικού 
Συμβουλίου Μαγούλας, στην κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας, και την γενική 
συνέλευση του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ.
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Μειώσεις έως και 100% των
προσαυξήσεων, αλλά και
χαμηλότερο επιτόκιο στα

ποσά των δόσεων, επωφελούνται
χιλιάδες οφειλέτες, κυρίως επιχειρή-
σεις, που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση
των 48 δόσεων προς τα ασφαλιστικά
Tαμεία, με βάση τον νόμο 4152/2013.

Αυτό προβλέπει απόφαση τού
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννη Βρού-
τση, απόφαση που αναμένεται να
υπογραφεί έως τα μέσα της εβδομά-
δας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ωφεληθεί κάποιος
από τα ευεργετήματα του «κουρέματος» των χρεών και
της μείωσης των μηνιαίων δόσεων είναι η συνέπειά του
προς τις πληρωμές.

Ο Υπουργός Εργασίας έχει επισημάνει, ότι οι νέες
εκπτώσεις και οι θετικές διατάξεις της υπουργικής από-
φασης παρέχονται ως "μπόνους" στους συνεπείς οφει-
λέτες που ρύθμισαν τα χρέη τους με την «παλαιά» ρύθ-
μιση των 48 δόσεων.

Ουσιαστικά, με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότη-
τα σε όσους οφειλέτες μπήκαν στη ρύθμιση των 48
δόσεων του ν.4153/2013 να αποφασίσουν εάν θέλουν
να συνεχίσουν να πληρώνουν με την «παλαιά» ρύθμιση
ή ένα θέλουν να υπαχθούν στη «νέα» ρύθμιση των 100
δόσεων του ν. 4305/2014.

Και στις δύο περιπτώσεις τα οφέλη για όσες επιχειρή-
σεις χρωστούν είναι σημαντικά, τόσο από τη μείωση των 

προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών, όσο και
από τις μειώσεις των μηνιαίων δόσεων που πληρώνουν
μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

- Εάν ο οφειλέτης προτιμήσει να παραμείνει στην
«παλαιά» ρύθμιση των 48 δόσεων, τότε προβλέπεται
έκπτωση έως και 100% στις προσαυξήσεις για όσους
πρόκειται να εξοφλήσουν την οφειλή τους έως τις 30 Ιου-
νίου του 2015. 

Εάν η οφειλή προβλέπεται να εξοφληθεί μέχρι τον Ιού-
νιο του 2016, τότε η έκπτωση στις προσαυξήσεις είναι
90%. 

Εάν η οφειλή προβλέπεται να εξοφληθεί μέχρι τον Ιού-
νιο του 2017, τότε η έκπτωση στις προσαυξήσεις ανέρ-
χεται στο 80%. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που δεν

ασκούν πλέον καμία επιχειρηματική
δραστηριότητα και έχουν οφειλές
μέχρι 5.000 ευρώ, θα έχουν έκπτωση
στις προσαυξήσεις της τάξης του
20%.

- Εάν ο οφειλέτης ασφαλιστικών
χρεών επιλέξει να υπαχθεί στη ρύθ-
μιση του ν. 4305/2014 για να απο-
πληρώσει το υπόλοιπο της οφειλής
του, τότε τα ποσά των δόσεων θα
επανυπολογίζονται με επιτόκιο
4,56%. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφα-
ση, όσοι οφειλέτες θα εξοφλούσαν τα χρέη τους με την
παλαιά ρύθμιση, έως τις 30 Ιουνίου του 2015, τώρα θα
έχουν τη δυνατότητα περισσότερων δόσεων, δηλαδή θα
μπορούν να επιλέξουν από 14 έως 24 δόσεις και να
έχουν έκπτωση των προσαυξήσεων κατά 80%. 

Οι οφειλέτες που επρόκειτο να αποπληρώσουν το
χρέος τους έως τον Ιούνιο του 2016, θα επιλέξουν από
25 έως 36 δόσεις, με εκπτώσεις των προσαυξήσεων της
τάξης τους 70%. 

Όσοι επρόκειτο να αποπληρώσουν τις οφειλές τους
μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2017 θα μπορούν με την
υπουργική απόφαση να επιλέξουν μεταξύ των 37 και
48 δόσεων και να έχουν έκπτωση στις προσαυξήσεις
της τάξης του 60%. 

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα και έχουν χρέη έως 5.000 ευρώ, θα
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως και 100 δόσεις
με έκπτωση 20% στις προσαυξήσεις.

Γενναίες μειώσεις χρεών για τους συνεπείς οφειλέτες των Ταμείων

ΙΟΒΕ: Οι κάλπες «χάλασαν» 
το οικονομικό κλίμα

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο καταγράφει ο ΙΟΒΕ. Επιδει-
νώνονται οι προθέσεις για αποταμίευση, εντείνονται οι προβλέψεις για την ανεργία.

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο υποχωρεί αισθητά, κινούμενος
κατά 3,8 μονάδες χαμηλότερα, και φθάνοντας στις 98,9 μονάδες, στη χαμηλότερη επίδοσή του
από τον περασμένο Απρίλιο.

Σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας – εκτός των Κατασκευών - καταγράφεται απο-
δυνάμωση των προσδοκιών, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπό-
ριο, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται σημαντικά.

Διακόπτεται έτσι μία περίοδος βελτίωσης των προσδοκιών, καθώς είναι σαφές ότι η πολιτική
αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο εν όψει των βουλευτικών εκλογών επηρέασε
καθοριστικά τις εκτιμήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν την οριστικοποίηση των εκλο-
γών, η προκήρυξή τους φαίνεται να είχε προεξοφληθεί αρκετά νωρίτερα. Πάντως θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι συνολικά το 2014 ο δείκτης κινήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαε
τίας, γεγονός που συγκλίνει άλλωστε με τη σταθεροποίηση της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως

αποτυπώνεται και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, τόσο οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής όσο και οι

εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης επιδεινώνονται, ενώ και ο δείκτης των
αποθεμάτων υποδηλώνει χαμηλότερη ρευστοποίηση.

- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους κινού-
νται πτωτικά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης και, περισσό-
τερο, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποδυναμώνονται, όπως επί-
σης και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, με το ισοζύγιο των αποθεμάτων να
κινείται αυξητικά.

- στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται,
ενώ αντίθετα ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων για την απασχόληση επιδεινώνεται περαιτέ-
ρω.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυρι-
ού και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο εξασθενούν σημαντι-
κά, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση επιδεινώνονται ελαφρά και οι δυσοίωνες προβλέψεις για
την εξέλιξη της ανεργίας εντείνονται.

Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από 

τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας  θα διανέμει πατάτες στην τιμή 

των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει 
το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην παραλία 

Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 


