ΘΡΙΑΣΙΟ

Τιμή : 0,01€

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

«Ήρθαμε να συνεργαστούμε
για να προκύψει συγκεκριμένο σχέδιο
για τη διάσωση των ναυπηγείων»
τόνισε η Περιφερειάρχης στη συνάντηση
με εκπροσώπους των εργαζομένων

Στους δήμους
103 εκατ.
ευρώ από
τους ΚΑΠ

Σελ: 3

Τα ποσά προορίζονται
για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας του
προσωπικού τους

Προανήγγειλε
ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γ. Κασσαβός
στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Δημόσιο διάλογο με τις
πολιτικές δυνάμεις

για τα προβλήματα των δήμων
ζητά ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης
Σελ: 6

Θα υποβληθεί η πρόταση
του Δήμου Φυλής για τη
δημιουργία κορμού στο Σταθμό
του Προαστιακού

Πρωτοβουλία για
την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Σελ: 5

Σύσκεψη αιρετών και παραγόντων
του ΟΑΣΑ για τη δημοτική
συγκοινωνία Φυλής-Άνω Λιοσίων

Σελ: 2-14

Σελ: 2

Άμεση η
αντίδραση των
συνεργείων στο
Ζεφύρι, για την
αποκατάσταση
ζημιών

κ.2239
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Προβλήματα από
τα νέα δρομολόγια
των γραμμών
«701» & «704»

ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ,
ΕΚΛΕΨΑΝ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ Σελ: 2
ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι νέες διατάξεις που ισχύουν
για οικονομικά θέματα
στην αυτοδιοίκηση Σελ: 4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
KYΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ
(4η φάση):

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΕ
ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Σελ: 10-11
Σελ: 5

Σελ: 7

Σελ: 3

Κλειστά τα σχολεία στη Δυτική
Αττική στις 23 & 26 Ιανουαρίου

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Επίθεση Κ. Μητσοτάκη σε ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι ο κ. Τσίπρας
μπορεί να προσλάβει 300.000
στο Δημόσιο, πλανώνται πλάνη οικτρά»

Σελ: 3
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
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

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

Στους δήμους 103 εκατ. ευρώ
από τους ΚΑΠ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

Τα ποσά προορίζονται για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας του προσωπικού τους

Τ

ην κατανομή ποσού
103.126.752 ευρώ
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ) στους δήμους της
χώρας ως πρώτη τακτική
επιχορήγηση για το 2015,
αποφάσισε το υπουργείο
Εσωτερικών.
Τα ποσά προορίζονται για
την κάλυψη κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας
του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις –
έως την έκδοση αυτών – εφόσον υπάρχει επιτακτική
ανάγκη.
Επίσης στα ποσά έχουν συνυπολογισθεί :
α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων
άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, , καθώς
επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμε-

ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ,
ΕΚΛΕΨΑΝ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Βροχές και
συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 08 έως 15
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Νίνα, Νίνο

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

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

νων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε
προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι /
Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ.
β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του
προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους,
γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε
από 1-1-2011 σε Δήμους, για τον καθαρισμό σχολικών
μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και
ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού
που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ
475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τρεις άγνωστοι Ρομά αναζητούνται από την αστυνομία, καθώς είναι οι δράστες ληστείας που σημειώθηκε σε βάρος οδηγού ταξί το μεσημέρι της Παρασκευής στις Αχαρνές.
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, οι δράστες προσποιούμενοι τους επιβάτες, ακινητοποίησαν το ταξί, ιδιοκτησίας ημεδαπού και με χρήση σωματικής βίας, του απέσπασαν χρηματικό ποσό.

Σύσκεψη αιρετών και παραγόντων
του ΟΑΣΑ για τη δημοτική
συγκοινωνία Φυλής-Άνω Λιοσίων
Θα υποβληθεί η πρόταση του Δήμου Φυλής για τη
δημιουργία κορμού στο Σταθμό του Προαστιακού

Σ

ύσκεψη
με
τη
συμμετοχή αιρετών και
υπ ηρεσιακών
π αραγόντων
του
Δήμου
Φυλής, παραγόντων του ΟΑΣΑ
και εκπροσώπων
μαζικών
φορέων
και
δημοτών,
με
αντικείμενο τη
συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί το
πρωί της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου και ώρα 10:00, στην
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (Δημαρχείο Φυλής, Άνω
Λιόσια).
Η σύσκεψη αποτελεί συνέχεια της διαβούλευσης για τη
συγκοινωνία που είχε προκαλέσει ο Δήμος Φυλής. Μετά
το τέλος της διαβούλευσης, οι προτάσεις όλων των μαζικών φορέων και των δημοτών διαβιβάστηκαν στον

ΟΑΣΑ.
Μερικές μέρες αργότερα διενεργήθηκε σύσκεψη στον ΟΑΣΑ με τη
συμμετοχή του Γ. Γραμματέα του Δήμου Φυλής
Αργύρη Αργυρόπουλου
και των Αντιδημάρχων
Ζεφυρίου, Γιάννη Μαυροειδάκου και Φυλής,
Σπύρου
Μπρέμπου,
στην οποία αποσαφηνίστηκαν αρκετά ζητήματα. Στην εν λόγω σύσκεψη κρίθηκε επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Δήμο
Φυλής με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων, ώστε να
επιλεγούν οι βέλτιστες, σε σχέση με τις υπάρχουσες
δυνατότητες του ΟΑΣΑ, λύσεις.
Κατά τη σύσκεψη της προσεχούς Πέμπτης, θα υποβληθεί και η πρόταση του Δήμου Φυλής για τη δημιουργία κορμού στο Σταθμό του Προαστιακού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

«Ήρθαμε να συνεργαστούμε για να προκύψει συγκεκριμένο σχέδιο
για τη διάσωση των ναυπηγείων» τόνισε η Περιφερειάρχης
στη συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων

Ε
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Επίθεση Κ. Μητσοτάκη
σε ΣΥΡΙΖΑ για τις
προσλήψεις στο Δημόσιο
«Αν κάποιοι πιστεύουν
ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να
προσλάβει 300.000 στο Δημόσιο,
πλανώνται πλάνη οικτρά»

Ο

πίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας πραγματοποίησε εχθές η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου, συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου.
Η περιφερειάρχης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των
εργαζομένων και άκουσε τις απόψεις και τις προτάσεις
τους για την κρίση του Ναυπηγείου.
Ενημέρωσε για την πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής
να συμβάλλει στην εκπόνηση ενός προγράμματος,
τόσο με εθνικές, όσο και με ευρωπαϊκές και διεθνείς
πρωτοβουλίες με στόχο τη διάσωση των Ναυπηγείων.
Πρόσθεσε πως σε αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να
συνεργαστούν επίσης και οι νομικές υπηρεσίες της
Περιφέρειας και του Σωματείου.
«Στο δικό μας αναπτυξιακό πρόγραμμα έχετε σημαντικό ρόλο» διευκρίνισε.

«Ήρθαμε να σας ακούσουμε, να συνεργαστούμε για
να προκύψει συγκεκριμένο σχέδιο για τη διάσωση των
ναυπηγείων» τόνισε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου,
στη συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων με
επικεφαλής τον πρόεδρο των Εργαζομένων κ. Θεοκλή
Τσούκη.
Ακολούθησε επίσκεψη σε χώρους όπου συναθροίζονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και στη συνέχεια
συνάντηση – συζήτηση με τον ιδιοκτήτη των Ναυπηγείων Ελευσίνας Νίκο Ταβουλάρη, ο οποίος εξέφρασε τις
ευχαριστίες του για το ουσιαστικό ενδιαφέρον της Περιφέρειας Αττικής.
Παράλληλα έγινε αναφορά στο δυσμενές, έως εχθρικό, χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και τις άλλες πλευρές της κρίσης που οδήγησαν στη σημερινή δύσκολη
κατάσταση τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υποψήφιος
Βουλευτής Β’ Αθηνών Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, απέκλεισε κάθε πιθανότητα, τόσο της επαναπρόσληψης των απολυμένων υπαλλήλων του Δημοσίου, όσο και της εκ νέου διόγκωσης αυτού, βάσει των
όσων κατά καιρούς έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξης Τσίπρας, στην περίπτωση που το
Κόμμα του αναλάβει τη διακυβέρνηση της Χώρας,
μιλώντας στο Ραδιοφωνικό Σταθμό «Alpha 9.89», προσθέτοντας, πως αναγκαιότητα αποτελεί η δημιουργία
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και όχι οι προσλήψεις στο Δημόσιο.
«Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει εθνική παραγωγική
ταυτότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι ο κ. Τσίπρας
μπορεί να προσλάβει 300.000 στο Δημόσιο, πλανώνται πλάνη οικτρά» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, για να προσθέσει:
«Τα ίδια που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου για την
επένδυση της Cosco στον Πειραιά, λέει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας για άλλες επενδύσεις. Η Cosco όμως
έφερε εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και έκανε τον
Πειραιά από τα πιο ανταγωνιστικά λιμάνια».

Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου

Ε

υχές για μία δημιουργική
χρονιά αντάλλαξε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός
με τον Αιδεσιμότατο Κωνσταντίνο
Πρίμπα και το εκκλησίασμα του
Ιερού Ναού Αγ. Δημήτριου, κατά την

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους.
Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός
απευθυνόμενος
στους παρευρισκομένους, τόνισε:
«Η καταπολέμηση της
εγκληματικότητας αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας για το 2015.
Από την ανάληψη της
Δημοτικής Αρχής από
τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντείναμε τις προσπάθειές μας σ’ αυτή την
κατεύθυνση και πλέον είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
τη δρομολόγηση Μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με το

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο
της ΕΛΛΑΣ.

Η έγκριση του
μνημονίου
συνεργασίας
αποτελεί άλλωστε το πρώτο
θέμα του πρώτου δημοτικού
συμβουλίου,
που θα πραγματοποιηθεί την
Τ ρ ί τ η
13/01/2015,
ώστε η εγκληματικότητα στον
Δήμο μας να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και
με έργα και να μην μένει μόνο στα
λόγια».

Οι νέες διατάξεις που ισχύουν για
οικονομικά θέματα στην αυτοδιοίκηση

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
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Ο

ι τρόποι υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής
εξυγίανσης και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, προβλέπονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο το
οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή μετά
τη δημοσίευση των διατάξεων του ν.
4316/2014 (Α΄270).
Στον ίδιο νόμο προβλέπονται ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμές οφειλές
πολιτών καθώς και ρυθμίσεις των
ΟΤΑ προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο
που αποστέλλει προς τους αρμόδιους φορείς κάνει γνωστές τις διαδικασίες και
τις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι
νέες διατάξεις.
Ειδικότερα με το άρθρο 75 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που συντάσσεται από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
Περαιτέρω, περιγράφεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των
ΟΤΑ ή νομικών τους προσώπων που εμφανίζουν αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατόπιν αναμόρφωσής του, σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης με ή χωρίς την υποβολή
σχετικού αιτήματος.

Στο άρθρο 76 γίνεται αναφορά για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους
ΟΤΑ από την στιγμή που θα ενταχθούν σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Στο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του απαραίτητου
Λογαριασμού για την υλοποίηση του Προγράμματος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 79 ρυθμίζεται το
ζήτημα αποπληρωμής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 οφειλών
των δήμων των περιφερειών και των νομικών τους
προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα

ασφαλιστικά ταμεία.
Στην εν λόγω περίπτωση, η καταβολή των ανωτέρω οφειλών γίνεται εφάπαξ
και εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι έως τις 24/06/2015.
Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων και των περιφερειών
προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία δύνανται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%)
επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών δαπανών.

Kοπή βασιλόπιτας στην Υπηρεσία των Περιφερειακών
Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων

Π

ραγματοπ οιήθηκε,
χθες το μεσημέρι,
εκδήλωση για την
κοπή πίτας των υπηρεσιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων
Πειραιά και Νήσων παρουσία
της Περιφερειάρχη Αττικής
Ρένας Δούρου και των Αντιπεριφερειαρχών Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη και Νήσων Τάκη
Χατζηπέρου.
Στην εκδήλωση, που συμμετείχαν πολλοί υπάλληλοι και
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι
των εργαζόμενων στην Περιφέρεια Αττικής, απηύθυνε
χαιρετισμό η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η

οποία, αφού ευχήθηκε στους εργαζόμενους, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι συλλογικά μπορούμε να ανα

τρέψουμε τα στερεότυπα που
αναπαράγουν τις καθεστωτικές
απόψεις περί δήθεν τεμπέληδων
δημοσίων υπαλλήλων και αναποτελεσματικού δημοσίου τομέα.
«Όλοι μαζί, με σκληρή δουλειά και
υπευθυνότητα μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν δημόσιο τομέα –
κρίσιμο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας», δήλωσε χαρακτηριστικά η
Περιφερειάρχης.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με τις
μελωδίες ορχήστρας μαθητών του Δημοτικού Ωδείου
Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
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Κλειστά τα σχολεία στη Δυτική Αττική
στις 23 και 26 Ιανουαρίου

Κ

λειστά θα παραμείνουν στις 23 και τις 26 Ιανουαρίου όλα τα
σχολεία της Δυτικής Αττικής, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 25 του μηνός.
Για όσες σχολικές μονάδες έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, οι διευθυντές τους καλούνται να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2015 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους
δημοτικές αρχές ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωσή των αιθουσών
και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές.
Αυτό ορίζει απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, η οποία απεστάλη σε
όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ώστε να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που τυχόν διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λπ.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεση
τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβασή τους στις αίθουσες
ψηφοφορίας.

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ
Άμεση η αντίδραση των συνεργείων στο Ζεφύρι, για την αποκατάσταση ζημιών

Κ

αταστροφές έχουν
προκαλέσει σε όλο
το Δήμο Φυλής οι
θυελλώδεις άνεμοι που
ξέσπασαν το μεσημέρι της
Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου
2015. Η ένταση των ανέμων ήταν τέτοια που ξερίζωσε δέντρα και σήκωσε
στέγες.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η στέγη του
Κλειστού Γυμναστηρίου
Αγίου Νικολάου, από τη
οποία αποκολλήθηκε ένα
μεγάλο κομμάτι και κρεμάστηκε σε καλώδιο της ΔΕΗ.
Σημαντικές καταστροφές προκλήθηκαν
και σε σχολικά κτίρια, όπως η μόνωση
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου και η
περίφραξη στο 3ο Δημοτικού Σχολείου
Ζεφυρίου, από πτώση δέντρου.
Για την αντιμετώπιση του έκτακτου καιρικού φαινομένου βρέθηκε επί ποδός η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, με επικεφαλής

τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Οικονομάκη και
συνεργεία της ΔΕΗ.
Ο Δήμος Φυλής συνιστά στους δημότες
να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να
μην στέκονται κάτω από δέντρα ή καλώδια της ΔΕΗ. Επίσης να απομακρύνουν
από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες αντικείμενα που θα μπορούσα να παρασυρθούν από τον αέρα και να απειλήσουν τη
σωματική ακεραιότητα των διερχομένων
ή να προκαλέσουν υλικές ζημιές.

Για την ακρίβεια άμεση
ήταν η κοπή και απομάκρυνση των δέντρων
που έπεσαν από τους
θυελλώδεις ανέμους, στη
Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου.
Με τη συνδρομή της
Πυροσβεστικής, αλλά και
συνεργείων της ΔΕΗ,
που έκοψαν το ρεύμα, οι
εργαζόμενοι, παρουσία
του Αντιδημάρχου Ζεφυρίου, Γιάννη Μαυροειδάκου έκοψαν τα πεσμένα
δέντρα και απομάκρυναν
τα κλαδιά απ ό το 3ο
Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου και από το τέρμα της
οδού Κρυστάλλη, κοντά
στον Ιερό Ναό του Αγίου
Στυλιανού.

Δημόσιο διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις
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για τα προβλήματα των δήμων ζητά ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης

Ν

α ανοίξει δημόσιος διάλογος με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, προκειμένου από την εποεπομένη των εκλογών να δρομολογηθούν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση Α’ ΒαθΒαθμού ζητά με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης προς τους πολιτικούς αρχηγούς των
κομμάτων.
Ο κ. Πατούλης τονίζει την ανάγκη να δοθεί πρωταγωνιστικός ρόλος στην Αυτοδιοίκηση , η οποία έχει ήδη
αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς , προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες εξαιτίας της κρίσης.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς , ώστε να παρουσιάσει τις θέσεις
των ΟΤΑ σε τομείς όπως: τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, οι θεσμικές αλλαγές που προτείνει για τη βελβελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και την δρομολόγηση της επίλυσης μιας σειράς θεσμικών εκκρεμοτήτων,
τη συμμετοχή των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ , την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των Δήμων μέσα από την
περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών τους δομών και υποδομών, το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήαποβλήτων, ζητήματα που αφορούν τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας κι επηρεάζουν τις τοπιτοπικές κοινωνίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ
ΣΤΗ «ΦΛΟΓΑ» - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Κοντά στο «Σύλλογο Γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια-Φλόγα» βρέθηκε, πριν λίγες ημέρες, ως
ιδιώτης ο κ. Αναστάσιος Χίος προκειμένου να προσφέρει είδη ένδυσης και υπόδησης στα παιδιά, απ΄ όλη την
Ελλάδα, τα οποία φιλοξενούνται στον ξενώνα του συλλόγου.
Στην επίσκεψή του ο κ. Χίος ξεναγήθηκε από την πρόεδρο του συλλόγου «Φλόγα» κ.Τρυφωνίδου στους
χώρους του και είχε εγκάρδια συνομιλία με γονείς και
παιδιά που φιλοξενούνται σ΄ αυτόν.

Ο κ. Χίος μαζί με τη σύζυγό του Ελισάβετ πρόσφεραν
δώρα στα παιδιά, μίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί
τους και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την κ.
Τρυφωνίδου για τη λειτουργία και τις ανάγκες του συλλόγου.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

ΣΤΟ 28Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Aίθουσα προκάτ για τη
φιλοξενία βιβλιοθήκης

Μ

ια νέα αίθουσα προκάτ τοποθετήθηκε την περίοδο των εορτών στο προαύλιο χώρο του 28ου
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, ύστερα από αίτημα που
υποβλήθηκε προς τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας
Εκπ/σης του Δήμου Αχαρνών.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων
όπου το Σχολείο παρέμεινε κλειστό, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής της στέγης και τοποθέτησης στεγάστρου.
Η διευθύντρια του σχολείου Ελένη Καμπόλη, με τη νέα
αίθουσα που τοποθετήθηκε και τη διαμόρφωση του στεγάστρου που ομόρφυνε το χώρο δηλώνει ικανοποιημένη από τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της
λειτουργικότητας του σχολείου.
Επιπλέον, ευχαριστεί τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Κώστα Καρυδάκη, ο οποίος επιδεικνύοντας
μεγάλο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των υποδομών του
Σχολείου, μερίμνησε για την εξασφάλιση της αίθουσας
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλιοθήκη του
Σχολείου.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
‘’Ο ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑΡΚΗ ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!
Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΜΗΝ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙΣ‘’
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Ανοικτή επιστολή
προς τις κομματικές
οργανώσεις του
Ασπρόπυργου για την
αφισοκόλληση

Ελπίζω οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 να αποτελέσουν την αφορμή για τη διεξαγωγή εποικοδομητικών
συζητήσεων και την εξεύρεση λύσεων των προβλημάτων τα οποία απασχολούν την κοινωνία και ιδιαίτερα
τους νέους.
Από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, θα ήθελα πολύ
να επισημάνω την υποχρέωση που έχουμε όλοι μας να
σεβαστούμε την απαγόρευση της αφισοκόλλησης, ανάρτησης πανώ και της ρίψης φέιγ-βολάν.
Τέτοιες ενέργειες, εκτός από παραβάσεις του εκλογικού
νόμου και της δημιουργίας οπτικής ρύπανσης, αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στην ήδη
υπάρχουσα αλλά και μιας ακόμα αφορμής για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στον Ασπρόπυργο.
Ας θυμόμαστε ότι το κόστος του καθαρισμού, θα το
επωμιστούμε οι δημοτικοί υπάλληλοι στην καθαριότητα
και οι ίδιοι οι πολίτες.
Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αξίες και την πόλη του
Ασπρόπυργου, επιβάλει την αποφυγή και πρόληψη
κάθε μορφής ρύπανσης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ
Ασπρόπυργος 12 Ιανουαρίου 2015

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Προβλήματα από τα
νέα δρομολόγια των
γραμμών «701» & «704»

Μ

εγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και
μερικές εβδομάδες όσοι κινούνται με τα λεωφορεία στο
Καματερό. Και αυτό γιατί υλοποιήθηκαν τα νέα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών «701» και
«704», με αποτέλεσμα το πρώτο να
σταματάει να διέρχεται από την
πλατεία Αγίων Αναργύρων και έτσι
να καθιστά αδύνατη την πρόσβαση
δημοτών απ' όπου περνούσε σε
υπηρεσίες που βρίσκονται στο
κέντρο του δήμου και το δεύτερο να
σταματάει στην πλατεία Αγίων
Αναργύρων και να απαιτείται μετεπιβίβαση για το μετρό.
Παράλληλα, στην περίπτωση
κυκλοφοριακής συμφόρησης να
μην είναι διασφαλισμένη η επιβίβαση στο μετρό με το ίδιο εισιτήριο,
λόγω του περιορισμού των 70
λεπτών της ώρας από την πρώτη
ακύρωση.

Σύμφωνα με τη Λαϊκή Επιτροπή Αγίων Αναργύρων Καματερού και της Επιτροπής Αγώνα ΠΑΜΕ Αμαξοστασίου Βοτανικού, «οι αλλαγές αυτές
έρχονται να προστεθούν στην ήδη
κακή κατάσταση στη συγκοινωνία
περιοχών του δήμου, όπως το
Γεροβουνό που δεν καλύπτεται
από το 735 και την Ανάκασα με τη
μικρή συχνότητα του Γ10».
Αυτή η κατάσταση στο δήμο δεν
είναι τυχαία καθώς πρόκειται για
«αποτέλεσμα της πολιτικής της
ανταγωνιστικότητας που υπηρετεί η
συγκυβέρνηση και η ΕΕ. Είναι η
πολιτική που έχει μειώσει στο μισό
τον αριθμό των εργαζομένων στις
αστικές συγκοινωνίες και το στόλο
στα 1.100 από 2.200 οχήματα.
Μεγάλες είναι οι ευθύνες της δημοτικής αρχής που πίνει νερό στο
όνομα της ΕΕ και περιορίζεται σε
επιστολές διαμαρτυρίας στον
υπουργό».
Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «σήμερα υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις να οργανωθεί το
συγκοινωνιακό έργο μέσα από ένα
σύγχρονο πλέγμα υποδομών,

δικτύων και μέσων με κριτήριο την
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών».
Ετσι, σε αυτήν την κατεύθυνση
«μέσα από τη δράση των Λαϊκών
Επιτροπών και των Επιτροπών
Αγώνα στα αμαξοστάσια να διεκδικήσουμε για να ανακουφιστεί η
λαϊκή οικογένεια:
Ενιαίο κρατικό φορέα αστικών
συγκοινωνιών που να αποτελεί
λαϊκή περιουσία και θα παρέχει
δημόσιες, σύγχρονες, ασφαλείς,
φθηνές και τακτικές συγκοινωνίες.
Προσλήψεις προσωπικού με
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα.
Εκτακτη κρατική επιχορήγηση για
την επισκευή και ένταξη στην
κυκλοφορία 600 παροπλισμένων
οχημάτων που δεν επισκευάζονται
λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Κάλυψη των γειτονιών του δήμου
μας με κριτήριο την εξυπηρέτηση
του λαού της περιοχής.
Επέκταση του δικτύου σε όλο το
Λεκανοπέδιο Αττικής.
Μείωση εισιτηρίου κατά 50%».
Δωρεάν μετακίνηση για ανέργους,
ΑμΕΑ, μαθητές και σπουδαστές.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

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

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΟ HOLLIDAY IN

«Με αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούμε όλοι μαζί, ακόμη και τις πιο δύσκολες
στιγμές, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στη ζωή και στον τόπο μας»

Π

λήθος φίλων, έδωσε το παρόν στην προχθεσινή εκδήλωση του Υποψήφιου Βουλευτή της
Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεωργίου Βλάχου στο
Ξενοδοχείο Holiday Inn στην Αττική οδό.
Ο κ. Βλάχος στην ομιλία του, αφού αρχικά ευχαρίστη

σε όλες και όλους για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και
τη στήριξη στο πρόσωπό του, τόνισε: «Η σημερινή σας
παρουσία εδώ, μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω τον
αγώνα για την πατρίδα, για τις ιδέες μας, για τη παρά
ταξη, για την Περιφέρεια Αττικής.

ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΓΙΑ ΕΞΙ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα επίπεδα
της προηγούμενης χρονιάς

Σύμφωνα
με
την
έρευνα του
Ι Ν Ε Μ ΥΕΣΕΕ για
την κίνηση
της αγοράς
την περίοδο των Χριστουγέννων,
οι
π ωλήσεις
που παρουσίασαν φέτος στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με
το 2013. Συγκεκριμένα, έξι στις δέκα
επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να
κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα
αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς
και τρεις στις δέκα να μένει περίπου
αμετάβλητος.
Το πρόβλημα φαίνεται να είναι μεγαλύτερο για τις μικρές επιχειρήσεις, ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το 71% των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό εμφάνισε μικρότερες πωλήσεις σε
σύγκριση με την χριστουγεννιάτικη
περίοδο του 2013.
Επίσης, για τις επιχειρήσεις με κύκλο
εργασιών το 2013 κάτω των 15.000€ το
αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 90%.
Οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου που

φαίνεται να
δέχονται τις
μεγαλύτερες
πιέσεις την
συγκεκριμένη περίοδο
αναφοράς
είναι ο κλάδος
των
ειδών οικιακού εξοπλισμού
και
των επιμορφωτικών/ειδών ψυχαγωγίας.
Αντιθέτως, το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στον κλάδο των φαρμακευτικών/καλλυντικών ειδών όπου μία στις
δύο επιχειρήσεις δήλωσαν ότι είδαν τις
πωλήσεις τους φέτος να κυμαίνονται σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
πέρσι.
Όσον αφορά το μέγεθος της μείωσης
του τζίρου την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να
μειώνονται άνω του 30%, μία στις τέσσερις 20%-30% και οι υπόλοιπες σε
ποσοστό έως 20%.
Αντίθετα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (60%) που εμφάνισαν αύξηση των
κερδών σε σύγκριση με πέρσι κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα της τάξης έως
10%.

Έχοντας οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια, μια σχέση
αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, μπορούμε όλοι
μαζί, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στη ζωή και στον τόπο μας».
Ο κ. Βλάχος, εξήγησε ότι η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί την καλύτερη και ίσως τη μοναδική
λύση για την επόμενη μέρα των εκλογών, προκειμένου
η χώρα να έχει μια Κυβέρνηση, η οποία θα εγγυάται
την σταθερότητα αλλά και θα βγάλει τη χώρα από τη
κρίση, χωρίς πειραματισμούς, μέσα στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εναλλακτικές πολιτικές, που προτείνονται μέχρι
σήμερα από τα άλλα κόμματα, είναι επικίνδυνα ασαφείς και χωρίς τεκμηρίωση, και προκαλούν τεράστια
σύγχυση και ανησυχία, τόσο εντός όσο και εκτός της
χώρας. Κάθε άλλη επιλογή τόνισε, είναι αδιέξοδη και
ως εκ τούτου, χωρίς προοπτική.
Ο κ. Βλάχος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: «Θα
πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό, θέτοντας όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σημερινή πραγματικότητα στους φίλους και συμπολίτες μας,
ώστε αυτοί να δώσουν θετική ψήφο που θα επιτρέψει
σε όλους μας να δούμε την επόμενη ημέρα με μεγαλύτερη αισιοδοξία».

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

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

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
(14-18 ΓΕΝΑΡΗ)

Διακαναλική
συνέντευξη
Φ. Κουβέλη
- Ν. Χρυσόγελου

συνέντευξη
Διακαναλική
Τύπου θα παραχωρήσει την
Τετάρτη στις 12:30 ο συνδυασμός «Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά».
Τις θέσεις του συνδυασμού θα

ΠΟΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ;

Έ

- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

κφραση προτίμησης εκλογέων
υπέρ υποψηφίων των συνδυασμών
Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:
α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου
εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου

παρουσιάσουν οι επικεφαλής
του σχήματος Φώτης Κουβέλης
και Νίκος Χρυσόγελος.
εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά
βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου
εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς
βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.
Συνιστάται στους δικαστικούς αντιπροσώπους, η ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο κάθε εκλογικού τμήματος, στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των
σταυρών προτίμησης που τίθενται από
τους εκλογείς.

Στην Ελλάδα ο Ραχόι για να στηρίξει
τον Σαμαρά

Σ

την Ελλάδα φτάνει την
Τετάρτη ο Ισπανός πρωθυπουργός
Μαριάνο
Ραχόι, ο οποίος αναμένεται στις
11 το πρωί να έχει συνάντηση με
τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο
Μαξίμου.
Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία ισπανικής εφημερίδας El Pais, σκοπός της επίσκεψης του συντηρητικού πρωθυπουργού της Ισπανίας είναι η άμεση στήριξη στο πρόσωπο του προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Μάλιστα, η εφημερίδα κάνει
ειδική μνεία στην πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις.
Σημειώνεται ότι και στην Ισπανία το αδελφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Ποδέμος, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
Η συνάντηση κλείστηκε την τελευταία στιγμή, όταν, όπως γράφει η El Pais, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε τη στήριξη του Ραχόι στην πορεία ειρήνης στο Παρίσι την
Κυριακή, στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στo Charlie Hebdo
και στο εβραϊκό παντοπωλείο.
Οπως αναφέρει η εφημερίδα, δεν είναι τυχαίο που ζητήθηκε από την Ισπανία στήριξη, καθώς και εκεί το αριστερό κόμμα του Πάμπλο Ιγκλέσιας εμφανίζει μια τεράστια
δυναμική.
H ισπανική κυβέρνηση, υποστηρίζει ο Ισπανός δημοσιογράφος Carlos E. Cué,
παρακολουθεί από πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μοιάζει πολύ με εκείνο που έχει διαμορφωθεί και στην
Ισπανία. Ωστόσο, ο Ραχόι προσπαθεί τον τελευταίο καιρό να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Για παράδειγμα, την προηγούμενη Τετάρτη είχε δηλώσει κατά την επίσκεψή
του στην Ανδόρα πως δεν φοβάται μια «μετάδοση της πολιτικής μόλυνσης» μεταξύ
Ελλάδας και Ισπανίας, γιατί η κάθε χώρα έχει τη δική της πραγματικότητα. Πάντως,
ήδη από τότε είχε δηλώσει ανοιχτά τη στήριξή του στον Σαμαρά γιατί «είναι αυτός
που έχει ξεκινήσει τις δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη χώρα του».
Ο Ισπανός δημοσιογράφος συνεχίζει λέγοντας πως το Λαϊκό Κόμμα του Ραχόι
παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστώσει σε
βάθος τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με το Ποδέμος. Η ισπανική κυβέρνηση
θεωρεί ότι ο Σαμαράς μπορεί -αν και δύσκολα ακόμη- να νικήσει σε αυτές τις εκλογές
και γι' αυτό ο Ραχόι θέλει με κάθε μέσο να του δώσει όση ώθηση μπορεί.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις πολιτικές
συγκεντρώσεις που διοργανώνουν οι
οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ
στις 14,15, 16,17 και 18 Γενάρη.
Την Τετάρτη 14 Γενάρη, στη Λάρισα,
στις 19.00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.
Την Πέμπτη 15 Γενάρη, στην Πάτρα, στις
18.30, στο κλειστό γήπεδο της Ε. Α.
Πατρών.
Την Παρασκευή 16 Γενάρη, στα Ιωάννινα, στις 21.00, στο
κέντρο Καρβούνη στην Ελεούσα.
Το Σάββατο 17 Γενάρη, σε συγκέντρωση νεολαίας, στις 19.00,
στο γήπεδο Σπόρτινγκ.
Την Κυριακή 18 Γενάρη, στη Θήβα στις 19.00, στο Συνεδριακό
Κέντρο Θήβας.

Άρθρο - ανοιχτή επιστολή Τσίπρα
προς τους Γερμανούς πολίτες

«Ο Γερμανός φορολογούμενος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από μια κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή επιστολή του προς τους αναγνώστες
της Handelsblatt, υπό τον τίτλο «Η αλήθεια που κάποιοι σας έκρυψαν για την Ελλάδα».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους Γερμανούς να διαβάσουν χωρίς προκαταλήψεις το
άρθρο του -που δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα και αναφέρει ότι καταλαβαίνει την
αγωνία τους πως «αν αφήσουμε τους Έλληνες να κάνουν ό,τι θέλουν θα κάνουν πάλι τα
ίδια».
«Όμως», συνεχίζει, «δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έστησε το καθεστώς της διαπλοκής και της
κλεπτοκρατίας στην πατρίδα μου, η οποία τώρα δήθεν κόπτεται για τήρηση των “συμφωνηθέντων” και για μεταρρυθμίσεις, εφόσον βέβαια αυτές δεν την αγγίζουν καθόλου […]
Εμείς είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε με αυτό το καθεστώς προκειμένου να προωθήσουμε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους, στη δημόσια διοίκηση για
διαφάνεια, αξιοκρατία, φορολογική δικαιοσύνη, πάταξη του μαύρου χρήματος».
Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, μια
νέα συμφωνία για όλη την Ευρωζώνη εντός της οποίας «να μπορεί και ο δικός μας λαός
να αναπνεύσει, να δημιουργήσει, να ζει με αξιοπρέπεια, με χρέος κοινωνικά βιώσιμο, με
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που είναι η μόνη διέξοδος από τη κρίση σε αντίθεση με
την αποτυχημένη συνταγή της λιτότητας που ανακυκλώνει την ύφεση».

To ψηφοδέλτιο
Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Σ

τη δημοσιότητα έδωσε το ΠΑΣΟΚ το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Επικεφαλής τέθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης
πρώην υπουργός και βουλευτής.
Αναλυτικά στο ψηφοδέλτιο μετέχουν οι:
1. Γιώργος Φλωρίδης, πρώην υπουργός
και βουλευτής
2. Παναγιώτης ( Τάκης ) Ρήγας, Γραμματέας της απερχόμενης Κοινοβουλευτικής
Ομάδας
3. Νίκος Μπίστης, στέλεχος της Κεντροαριστεράς
4. Άννα Καραμάνου, πρώην Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των γυναικών του
ΕΣΚ / PES
5. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου,
πρώην Δήμαρχος Βέροιας
6. Χρυσούλα Λεμονίδου Καθηγήτρια
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
7. Αικατερίνη Σολωμού, αν. Καθηγήτρια
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
8. Χαράλαμπος Σταμέλος, δικηγόρος,
διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος Ελλήνων
Φεντεραλιστών
9. Άννα Πάντου, αντιπρόεδρος ΕΛΕΠΑΠ
Θεσσαλονίκης
10. Αθανασία Πασχαλίδου, αγρότισσα
11. Αδαμαντία ( Νάγια ) Κατσιμπάρδη,
νομικός
12. Κυριάκος Πιερρακάκης , μέλος ΠΣ του
ΠΑΣΟΚ, οικονομολόγος

Στείρα χαρακτηρίζει ο
Ε. Βενιζέλος την αντιπαράθεση
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη
χρηματοδότηση της οικονομίας

Σ

τείρα χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας και τη λήξη εντόεντόκων γραμματίων τον Μάρτιο, ο Ευάγγελος
Βενιζέλος με άρθρο του στην π ροσωπ ική
του ιστοσελίδα
Κάνει λόγο για «στείρα, αδιέξοδη κι επ ικίνικίνδυνη σύγκρουση ανάμεσα στον άγαρμπο
εκφοβισμό της κοινής γνώμης, απ ό τη μια
μεριά και έναν αφελή εφησυχασμό, που αν
δεν είναι αφελής είναι δυστυχώς κουτοπ όόνηρος, απ ό την άλλη μεριά.»
«Θέλει πολλή δουλειά, μεγάλη εμπ ειρία,
πολλούς λεπ τούς χειρισμούς για να μπορείς
να καλύψεις π ροσωρινά το κενό στην κατακαταβολή των δόσεων και στην κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του δημοσίου. Μια επ ίίσκεψη των αρχηγών των κομμάτων στον
ΟΔΔΗΧ, θα τους έκανε ίσως σοφότερους»
σημείωσε ο π ρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο «το ΠΑΣΟΚ, η
Δημοκρατική Παράταξη, καταγγέλλει απ ερίερίφραστα και τον εκφοβισμό και τον εφησυχαεφησυχασμό, την όποια παραποίηση των δεδομέδεδομένων, οποιαδήποτε αλλοίωση της π ραγματιραγματικής εικόνας.
Θέλει πολλή δουλειά, μεγάλη εμπ ειρία,
πολλούς λεπ τούς χειρισμούς για να μπορείς
να καλύψεις π ροσωρινά το κενό στην κατακαταβολή των δόσεων και στην κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του δημοσίου. Μια επ ίίσκεψη των αρχηγών των κομμάτων στον
ΟΔΔΗΧ, θα τους έκανε ίσως σοφότερους.»

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Η KOΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον οι
παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Νέας
Περάμου έκοψαν την πίττα τους για
το 2015 ανταλάσσοντας ευχές για
υγεία και καλή χρονιά.
Παραβρέθησαν ο πρόεδρος των
Γλυκών Νερών Σωκράτης Θυμιόπου

λος μετά της συζύγου του Γιώτας.
Τυχεροί στα δυο νομίσματα της
πίτας ήταν ο πρόεδρος απο τα Γλυκά
Νερά και ο ποδοσφαιριστής Ελευθέριος Τσαούσης που πήραν απο μια
αθλητική μπλούζα umpro.
Επίσης με κλήρωση μεταξύ των

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Η προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ τη
Δευτερα 19/01/2015 (19:30) με τον Ολυμπιακό για την 13η αγωνιστικ
ή της Basket League ΣΚΡΑΤΣ ξεκίνησε και γίνεται:
Τρίτη 18:00-2100
Τετάρτη 18:00-21:00
Πέμπτη 18:00-21:00
Παρασκευή 18:00-21:00
Στο 2ο κλειστό Γήπεδο Ελευσίνας
(ΓΟΥΒΑ)
Οι τιμές των εισητηρίων είναι 15€
(μεγάλοι) 5€ (μικροί)
Η αγορά των εισητηρίων θα γίνετε μ
όνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ύστερα από εντολή τη
ς αστυνομίας και τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργή
σουν.

παρευρισκομένων μοιράσθηκαν
άλλα τρία δώρα .
Τυχεροί οι Μπαμπάνης, Πατσιονίδης, Τσιβλέρης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΝΙΚΗ
ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Α'
κατηγορία παγκορασίδων ΕΣΚΑΝΑ οι
Παγκορασίδες του Πανελευσινιακού της
Εφης Βαννού επικράτησε του Πρωτέα
Βούλας 34-28.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βαννού)
Κολιαλή 4 , Χαραλαμπίδου 9 , Μεγαλούδη 6 , Γουργιωτοπούλου , Μύταλα , Ιωσηφίδη 2 , Πέππα , Στοτσένη 2 , Ρεκουνιώτη 7 , Κοντού 4 , Γιούργη
***Στην φωτό το συγκρότημα Παγκορασίδων με την προπονήτρια Εφη Βαννού
επάνω πρώτη δεξιά.

Νέας Περάμου ευχαριστούν το κατά
στημα sport active Mέγαρα.
Το κατάστημα Ελαιώνας Ρέντη, τον
κ. Τσέλιο Βασίλη και τον πρόεδρο
του δημοτικού συμβουλίου Λιώτα
Δημοσθένη για τα δώρα που έδωσαν
για την πίτα των παλαιμάχων.

ΠΑΙΡΝΕΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟ
Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ...
Ο Γιώργος Βαζάκας εισηγήθηκε την
απόκτηση του Βούλγαρου χαφ στον
Αχαρναϊκό. Ο Βούλγαρος χαφ, ο
οποίος δοκιμάστηκε τις τελευταίες
ημέρες στον Αχαρναϊκό, έδειξε θετικά
στοιχεία και ο τεχνικός Γιώργος Βαζάκας ζήτησε από τη διοίκηση της αθηναϊκής ΠΑΕ την ολοκλήρωση της
μεταγραφής του. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και
εκτιμάται πως η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη.
Στα αγωνιστικά, από την xθεσινή
προπόνηση, που έγινε υπό βροχή,
απουσίασε ο Χρήστος Νιάρος μιας
και ταλαπωρείται από ίωση.
Τέλος, ο Ραφαήλ Ζωγράφος
παρουσιάζεται στον στρατό προκειμένου να υπηρετήσει τη θητεία του.

ΘΡΙΑΣΙΟ - 11

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

ΤΖΙΜΗΣ
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ:
«ΔΕΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ
ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ>>

Ο προπονητής των
σταχυοφόρων Τζίμης
Κουστένης τόνισε στην
συνέντευξη τύπου στο
ΟΑΚΑ μετά την ήττα
του Πανελευσινιακού
από τον Παναθηναϊκό
για την 12η αγωνιστική
της Α1.
«Είχαμε συγκέντρωση
για 17-18 λεπτά. Είχαμε
πει ότι αυτό πρέπει να
γίνει για 40 λεπτά. Ο
Παναθηναϊκός
μας
σεβάστηκε κι έπαιξε
δυνατά, όπως πρέπει.
Έτσι ξέφυγε το σκορ.
Ο Παναθηναϊκός είχε
26 ασίστ κι εμείς 9.
Πήγαμε σε ατομικές
προσπάθειες και βεβια

σμένα σουτ, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός
να κάνει αιφνιδιασμούς.
Από αυτό το παιχνίδι
δεν περιμέναμε πολλά.
Αυτό που απομένει
από εμάς είναι να
έρθουν όλα τα παιδιά
που λείπουν και να
μπούμε στη διαδικασία
πριν τη διακοπή και να
είμαστε πλήρεις για τη
συνέχεια του πρωταθλήματος.
Εύχομαι
καλή συνέχεια στον
Παναθηναϊκό και καλή
χρονιά σε όλους».
Στέλιος
Ιωάννου:
«Καλή χρονιά. Μπορώ
να πω ότι η προσπάθειά μας κράτησε για
17-18 λεπτά. Με το
τέλος του ημιχρόνου ο
Παναθηναϊκός ξέφυγε
με 14 πόντους.
Προσπαθήσαμε να
αντιδράσουμε με ζώνη
και με πίεση στους εαυτούς μας, αλλά με τους
τραυματισμούς
που
είχαμε δεν μπορούσαμε
να παίξουμε. Κάναμε
ό,τι μπορούσαμε. Η
ανωτερότητα του Παναθηναϊκού ήταν εμφανής. Δεν έχω να πω
κάτι άλλο. Η διαφορά
ήταν
αναπόφευκτη.
Καλή συνέχεια».

KYΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ(4η φάση):
Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Σήμερα θα γίνουν αγώνες για την
4η φάση του κυπέλλου στην Δυτική Αττική. Συγκεκριμένα:Νέας
Περάμου(15:00): Ατταλος-Ενωση
Πανασπροπυργιακού Δόξας
Νεοκτίστων: Ελπίδα Ασπροπύργου-Νέα Πέραμος
ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ(13η αγωνιστική)

Σήμερα στα Βίλλια θα γίνει το
αναβληθέντα παιχνίδι για την 13η
αγωνιστική ανάμεσα στον Ειδυλλιακό και τον Εθνικό Πανοράματος. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις
17:00.

Ο ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ

Την προεχή Κυριακή στις 10:30 π.μ η διοίκηση του ΔΑΣ Ζεφυρίου θα κόψει
στο κλειστό γυμναστήριο ΄΄ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ΄΄την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

KAI O ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Ο Γιώργος Βαζάκας εισηγήθηκε την απόκτηση του Βούλγαρου χαφ στον
Αχαρναϊκό. Ο Βούλγαρος χαφ, ο οποίος δοκιμάστηκε τις τελευταίες ημέρες στον
Αχαρναϊκό, έδειξε θετικά στοιχεία και ο τεχνικός Γιώργος Βαζάκας ζήτησε από
τη διοίκηση της αθηναϊκής ΠΑΕ την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.
Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και εκτιμάται πως η υπόθεση
θα έχει θετική κατάληξη.
Στα αγωνιστικά, από την xθεσινή προπόνηση, απουσίασε ο Χρήστος Νιάρος
μιας και ταλαπωρείται από ίωση.
Τέλος, ο Ραφαήλ Ζωγράφος παρουσιάζεται στον στρατό προκειμένου να υπηρετήσει τη θητεία του.
Aνακοίνωση:
«Μία ακόμη μεταγραφή πραγματοποίησε ο Αχαρναϊκός. Ο Βαγγέλης Τσιάμης
είναι το νέο μέλος της οικογένειας του Αχαρναϊκού και έρχεται για να ενισχύσει
το ρόστερ.
Ο Βαγγέλης Τσιάμης προέρχεται από την ομάδα της Βέροιας, έχει συμμετοχές
στην Super League και την Football League όπου αγωνίστηκε ως στόπερ και
αμυντικός χαφ.
Ξεκίνησε από το Μακροχώρι ενώ ακολούθησε η Αναγέννηση Γιαννιτσών.
Ο 24χρονος(14-7-1991) αμυντικός υπέγραψε με την Διοίκηση της ΠΑΕ και
ξεκίνησε ήδη τις προπονήσεις».

Πήρε τον Δήμο Κολοβό
Αστέρας Μαγούλας

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ
Ανακοίνωση:

Η ομάδα του Αστέρα Μαγούλας
πραγματοποίησε μια σπουδαία
μεταγραφή.Πήρε τον 28 χρονο στόπερ Δήμο Κολοβό. Ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής γύρισε σε γνώριμα
λημέρια αφού έχει αγωνιστεί ξανά
στην ομάδα της Δυτικής Αττικής.
Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύεθερος απο την ομάδα του Πανελευσινιακού. Εχει αγωνιστεί ακόμα στον
Πανηλειακό, Φωστήρα, και Αγία
Παρασκευή Αττικής.

Ο Ακράτητος στην προσπάθεια να
στηρίξει και να αναδείξει το γυναικείο ποδόσφαιρο ανακοινώνει την
δημιουργία γυναικείας ομάδας
ποδοσφαίρου. Κορίτσια από 12
ετών και άνω που ενδιαφέρονται,
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο
6909025360 ή να προσέλθουν στο
γήπεδο του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ καθημερινά 19:00 με 20:00 εκτός Πέμπτης.
Προϋπόθεση δημιουργίας ομάδας
είναι να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός δηλ. 13-14 άτομα.
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ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ:
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΕΚΛΟΓΩΝ

Διευκολύνσεις και εκπτώσεις εισιτηρίων στα ΚΤΕΛ για
τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
εφόρους των βουλευτικών εκλογών.

Ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της
25ης Ιανουαρίου 2015, o Υφυπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος,
υπέγραψε απόφαση με την οποία δίδονται οδηγίες
προς τα ΚΤΕΛ για την άμεση προτεραιότητα εξυπηρέτησης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των
εφόρων τους, στους τόπους διορισμού τους.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από τη Δ/νση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ημερίδες
για την ασφαλή πλοήγηση

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις Σέρρες
και στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε με επιτυχία,
χθες, ύστερα από σχετικές προσκλήσεις των Δήμων
Σερρών και Δράμας, ημερίδες σε θέματα Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος και Ασφαλούς Πλοήγησης στις δύο πόλεις.
Οι ημερίδες πραγματοποιηθήκαν, συγκεκριμένα, στις
12/1/2015 στο Δημοτικό Θέατρο «Αστέρια» στις Σέρρες
και στις 13/1/2015 στο Δημοτικό Ωδείο στη Δράμα και
απευθύνονταν κυρίως σε γονείς, παιδιά και όσους ενήλικες επιθυμούσαν να μάθουν περισσότερα για τους
τρόπους διαχείρισης των προκλήσεων του ψηφιακού
κόσμου.
Οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν από τον Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ταξίαρχο
Εμμανουήλ Σφακιανάκη, καθώς και από εξειδικευμένους Αξιωματικούς ήταν οι εξής:
Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος.

Απόρρητο σήμα της Europol
για τρομοκρατική επίθεση σε
ευρωπαϊκή χώρα από τζιχαντιστές

Κατεπείγον απόρρητο σήμα της Europol για σχέδιο
τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκή χώρα από ομάδα
4-5 ισλαμιστών με δύο παγιδευμένα με εκρηκτικά αυτοκίνητα έλαβε το περασμένο Σάββατο το βράδυ και η
ΕΛ.ΑΣ. με ενημέρωση και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Ο Μαντέλης επιστρέφει 450.000 μάρκα της
Siemens για να έχει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση

Το ποσό των 450.000 μάρκων (230.000 ευρώ), χρήματα που κατηγορείται ότι έλαβε από τα «μαύρα ταμεία»
της Siemens προτίθεται να καταθέσει στον ειδικό λογαριασμό που έγινε γνωστός ως «λογαριασμός επιστροφής κλεμμένων» ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τάσος
Μαντέλης που αυτό το διάστημα δικάζεται ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η 17Ν… μετακομίζει στον Δομοκό

– Τα 1.000 βιβλία του Γιωτόπουλου και το αίτημα
του Κουφοντίνα

Ολόκληρο φορτηγό χρειάστηκε για να μετακομίσει
η… οικοσκευή του καταδικασμένου ως ηγέτη της
τρομοκρατικής οργάνωσης
17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τις φυλακές Κορυδαλλού στις φυλακές υψίστης
ασφαλείας του Δομοκού.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος «οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έμειναν έκπληκτοι

ΕΛ ΛΑ ΔΑ - ΕΛΛ ΑΔΑ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
Πότε θα γίνει η τρίτη καταβολή του
«επιδόματος θέρμανσης»

Με την ίδια απόφαση, δίδεται ποσοστό έκπτωσης 25%
επί της τιμής των κανονικών εισιτηρίων, τόσο για τους
δικαστικούς αντιπροσώπους και εφόρους όσο και για
τους εκλογείς που θα μετακινηθούν με υπεραστικά
ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος κατά το διάστημα από 23 έως 27 Ιανουαρίου
2015.
Ο σκοπός διοργάνωσης των ημερίδων.

Τα αδικήματα και ο τρόπος που αυτά διαπράττονται
μέσω διαδικτύου, καθώς και πρακτικές πρόληψης.
Τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
γενικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων
που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Το φαινόμενο του Cyberbullying.
Κραυγές απόγνωσης μέσω διαδικτύου (Πρόληψη
αυτοκτονιών).
Ηλεκτρονικό έγκλημα και νομοθεσία που εφαρμόζεται.
Στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τη διείσδυση των
Ελλήνων στο διαδίκτυο και υποθέσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Στόχος, επίσης, ήταν η προβολή της νέας καινοτόμου
εφαρμογής CYBERKID παράλληλα με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα
και την καταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνικών
συμπεριφορών που διαπράττονται, μέσω διαδικτύου ή
άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και η
ενημέρωση παιδιών και ενηλίκων για τα νέα δεδομένα
του ψηφιακού κόσμου.
Πρόκειται για την άγνωστη συνέχεια -όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα»- του θρίλερ που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με τις διαδοχικές φονικές επιθέσεις στο
Παρίσι.
Με βάση αυτό το σήμα στελέχη των ελληνικών διωκτικών αρχών αναζήτησαν τις τελευταίες 60 ώρες τους αναφερόμενους ισλαμιστές στο ελληνικό έδαφος, χωρίς
ωστόσο αποτέλεσμα. Όμως το «ανθρωποκυνηγητό»
συνεχίζεται -με κάθε μυστικότητα- σε όλη την Ευρώπη με
τον φόβο ενός χτυπήματος που προσδιορίζεται μέχρι τις
17 Ιανουαρίου (δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο).
όταν έφτασαν τα προσωπικά αντικείμενα του κ. Γιωτόπουλου.
Και αυτό γιατί σε κούτες υπήρχαν περίπου 1.000 βιβλία -από
μυθιστορήματα μέχρι πολιτικά μανιφέστα- τα οποία δεν χωράνε
σε κανένα κελί. Για τον λόγο αυτό, το πιο πιθανό είναι να μην
του επιτραπεί να τα κρατήσει.»
Αντιθέτως, κανονικά παρέλαβε την τηλεόραση που είχε στον
Κορυδαλλό, στην οποία επιτρέπεται -όπως σε όλους τους κρατουμένους- να βάλει ακόμα και συνδρομητικά κανάλια, αρκεί να
πληρώνει ο ίδιος τη συνδρομή.
Αυτό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Γιωτόπουλου ήταν ότι στο κελί του υπάρχει μόνο ένα κρεβάτι και τίποτε
άλλο, όπως και το γεγονός της έλλειψης μόνιμου γιατρού.

Το μόνο αίτημα Κουφοντίνα

Αντιθέτως ομαλή ήταν η μεταγωγή του καταδικασμένου ως
εκτελεστή της οργάνωσης 17Ν, Δημ. Κουφοντίνα.
«Το μόνο που θα ήθελα, σας παρακαλώ, είναι να μη με βάλετε στην ίδια πτέρυγα με τον Γιωτόπουλο», ήταν το μόνο που
ζήτησε ο κ. Κουφοντίνας, από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους των νέων φυλακών υψίστης.
Είναι γνωστή από παλιά η αντιπαράθεση των δύο ανδρών,
πάλαι ποτέ στενών συνεργατών στην ηγεσία και τη δράση της
οργάνωσης που είχαν φτάσει ακόμη και στο σημείο να πιαστούν στα χέρια στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού, πριν
τους χωρίσουν οριστικά.

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, το απόγευμα, ή το
αργότερο, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, το
πρωί, 200.000 περίπου αιτούντες - δικαιούχοι της
τρίτης καταβολής του «επιδόματος θέρμανσης»
θα δουν πιστωμένο τον λογαριασμό που έχουν
δηλώσει, προκειμένου να λάβουν το δικαιούμενο
ποσό, σύμφωνα με όσα δήλωσε, σήμερα το
πρωί, μιλώντας στον ant1, η Διευθύντρια Ηλ. Διακυβέρνησης της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπ.
Οικονομικών., Σοφία Σεχπερίδου.
Σύμφωνα με την κα. Σεχπερίδου, μέχρι στιγμής,
συνολικά οι αιτούντες «επιδόματος θέρμανσης»
αγγίζουν το 1.000.000, ξεπερνώντας, ήδη, το
συνολικό αριθμό, που είχε αιτηθεί, για την ίδια
διαδικασία, πέρσι.

Αποθήκες με μεγάλο αριθμό
ροϊόντων απομίμησης εντοπίσθηκαν
στο Κέντρο της Αθήνας.

Κατασχέθηκαν 39.988 τεμάχια απομιμητικών
προϊόντων γνωστών εμπορικών οίκων του εξωτερικού, όπως γυαλιά ηλίου και ρολόγια.
Ειδικότερα, εντοπίσθηκαν στις 9-1-2015 το
μεσημέρι, από αστυνομικούς του Κλιμακίου Ελέγχου Παρεμπορίου, που συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο «ΘΗΣΕΑΣ», στην οδό Σωκράτους
στο κέντρο της Αθήνας, δύο διαμερίσματα-αποθήκες με μεγάλο αριθμό προϊόντων απομίμησηςπαρεμπορίου.
Στους προαναφερόμενους χώρους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν συνολικά 39.988 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού» γνωστών εμπορικών οίκων του
εξωτερικού και αναλυτικά:
- 30.855 γυαλιά ηλίου.
- 8.650 θήκες γυαλιών.
- 483 ρολόγια.
Δικογραφία για πλαστογραφία και απάτη, αθέμιτο ανταγωνισμό και παράβαση του Νόμου περί
σημάτων και του Αγορανομικού Κώδικα σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Ακροπόλεως.

Καθιέρωση της εφαρμογής
ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket)
για τους επιβάτες της ακτοπλοΐας

Το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το
οποίο καθιερώνεται η εφαρμογή του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου (e-ticket) για τους επιβάτες της ακτοπλοΐας υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αποστέλλοντάς
το, παράλληλα, για υπογραφή στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται στο
πλαίσιο των ενεργειών του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου για τον εξορθολογισμό της ακτοπλοΐας, την τόνωση της επιβατικής κίνησης, τη
βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου των επιβατών και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ αναμένεται να συμβάλλει
σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης οι επιβάτες της ακτοπλοΐας θα μπορούν
πλέον να προχωρούν σε ηλεκτρονική κράτηση
των εισιτηρίων τους και να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις
κάρτες επιβίβασης (boarding-pass) μέσω των
«έξυπνων» κινητών τους, χωρίς να απαιτούνται
επιπρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών
•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

22.5.14

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

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

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

(5.1.15)
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο. Τηλ. 6984188137

φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

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

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

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

Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία
με κοπέλα.
Τηλέφωνο 6946455806

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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
Ακολουθεί το σχετικό σχέδιο καθώς και το έγγραφο του
Δήμου Φυλής προς τον ΟΑΣΑ, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι προτάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση.

Τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από
τον προβληματισμό που κατατέθηκε είναι τα εξής:

Α. Υπάρχουν αντιδράσεις για την κατάργηση της γραμμής ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ

Β. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση των συνοικιών ΠΑΝΟΡΑΜΑ και ΛΙΜΝΗ
Άνω Λιοσίων. Οι προτάσεις των τοπικών φορέων και των
δημοτών, επί του θέματος, είναι ενδιαφέρουσες.

Γ. Οι κάτοικοι της συνοικίας ΖΩΦΡΙΑΣ διαφωνούν με την
μετεπιβίβαση στους Αγίους Αναργύρους και επιμένουν
για συνέχιση του δρομολογίου μέχρι την Αττική

ΠΡΟΣ: ΟΑΣΑ
ΥΠΟΨΗ: κ. Ποριάζη

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη
της Αττικής

Μετά από δημόσια διαβούλευση για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη, την οποία προκάλεσε, μέσω του διαδικτύου
ο Δήμος Φυλής, κατέθεσαν τις προτάσεις τους οι μαζικοί
φορείς, αλλά και μεμονωμένοι κάτοικοι.

Δ. Οι κάτοικοι του παραδοσιακού κέντρου των Άνω Λιοσίων ζητούν να διέρχονται οι τοπικές γραμμές από τη
Πλατεία Μητροπόλεως, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση του επιβατικού κοινού στο εμπορικό κέντρο και
στις υπηρεσίες του Δήμου. Επισυνάπτουμε κατάλογο
υπογραφών των κατοίκων της εν λόγω περιοχής.

Ε. Aναφορικά με τη γραμμή 735 και τη συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, γενικότερα, επισυνάπτονται οι προτάσεις του Αντιδημάρχου
Ζεφυρίου
ΣΤ. Όλοι οι φορείς και οι κάτοικοι ζητούν πύκνωση των
δρομολογίων, τουλάχιστον κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή
από 07:00-10:00 και 14:00 μέχρι 17:00

Επισυνάπτουμε όλες τις προτάσεις και παρακαλούμε,
αφού τις μελετήσετε να προσδιορίσετε συνάντηση με το
Δήμαρχο και τους εκπροσώπους των μαζικών φορέων
της πόλης, πριν από τις τελικές σας αποφάσεις.
Επίσης καταθέτουμε πρόταση μεταφοράς του κορμού
των Άνω Λιοσίων δίπλα στο σταθμό του Προαστιακού,
μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, από το Δήμο, του
χώρου, σύμφωνα με την κάτοψη και τα λοιπά σχέδια που
επισυνάπτονται.

Πέραν των παραπάνω, ο Δήμος εμμένει στην πρόταση
που είχε καταθέσει το 2013 και με την οποία ζητά τη δημιουργία τοπικής συγκοινωνίας, με τη διευκρίνηση ότι δεν
είναι, σήμερα, σε θέση να αναλάβει το κόστος που είχε
προσδιορισθεί.
Ωστόσο θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση πρέπει να υλοποιηθεί, ως αντιστάθμισμα του ΟΑΣΑ προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω της μεγάλης περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης που υφίστανται από την ύπαρξη των δύο
αμαξοστασίων του στα Άνω Λιόσια.

Για το θέμα αυτό παρακαλούμε να διαβιβάσετε την πρότασή μας στον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ, με την επισήμανση ότι
ζητάμε συνάντηση μαζί του για το μείζον αυτό θέμα.
Σας επισυνάπτουμε και τη μελέτη για τη δημιουργία
τοπικής συγκοινωνίας, μαζί με τους σχετικούς χάρτες.
Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χρήστος Σπ. Παππούς
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΠNΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ
ΝΩΝ
Πρόσκληση

‘Στο Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων,
την
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
2015 και ώρα 18.00 θα

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

γίνει ομιλία με θέμα:
«Τόμας Στερνς Έλιοτ, ένας
ποιητής προφήτης του καιρού μας»
Η ομιλία εντάσσεται στις
Πολιτιστικές δραστηριότητες του ΠΚΘ, στον τομέα
των Γραμμάτων και ειδικότερα στη θεματική ενότητα
της Λογοτεχνίας (ελληνικής
και παγκόσμιας) .

ΓΑΜΟΣ

Τον ποιητή και το έργο του
θα παρουσιάσει ο Κοσμήτορας του ΠΚΘ, φιλόλογος
κ. Κωνσταντίνος Καλογεράς.
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Παπαματθαίου
Η Γενική Γραμματέας
Στέλλα Τούντα

Ο Γεωργίκος Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Σοφίας,
το γένος Μπαζιάκα, γεννηθείς στη Λάρισα, κάτοικος

Πέραματος Πειραιά και η Ντόβα Μαρία του Γεωργίου
και της Ασπασίας, το γένος Κοράβου, γεννηθείσα

στη Φλώρινα κάτοικος Περάματος Πειραιά, πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περάματος.

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

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Πάνω από το 1/3
σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους
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άνω από το 1/3 του πληθυσμού βρίσκεται σε
διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, καθώς,
όπως επισημαίνει το Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων, από τη μια μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδα κάτω του ορίου φτώχειας, και από την
άλλη συσσωρεύονται υποχρεώσεις οι οποίες είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν ομαλά.
Σύμφωνα με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, τα στοιχεία της έρευνας
«Εισόδημα - Δαπάνες Νοικοκυριών 2014» δείχνουν ότι
τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των καθημερινών υποχρεώσεων, και ότι οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν μέσα στο 2014 αποψίλωσαν κάθε προοπτική
ανάσχεσης της αρνητικής πορείας που είχε διαμορφωθεί
με την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών.
Εκτιμά μάλιστα πως η απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μη άρση των πλειστηριασμών, η αύξηση του
φόρου ακινήτων και οι κατασχέσεις καταθέσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές που συνεχίστηκαν έχουν τροφοδο

τήσει ένα νέο κύμα ανασφάλειας και μείωσης της εγχώριας ζήτησης.
Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο, καταδεικνύεται επίσης
ότι παγιώνεται η τάση που οδηγεί τα νοικοκυριά σε χαμηλότερη κατανάλωση και υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής,
σε υπερσυσσώρευση ιδιωτικού χρέους (άλλωστε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το σύνολο του ιδιωτικού
χρέους ανέρχεται πλέον στα 180 δισ., ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο είναι αγγίζει τα 100 δισ.) και
σε εντεινόμενη ανασφάλεια ως προς τις μελλοντικές
προσδοκίες.
Σύμφωνα με την έρευνα:
Πάνω από 3 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαβιούν
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην
κατώτερη εισοδηματική κλίμακα (<10,000€). Το ποσοστό
είναι πιο υψηλό στις κατηγορίες νοικοκυριών με 2 και 4
μέλη.
Το 93,7% των νοικοκυριών παρουσίασε σημαντική μείωση των εισοδημάτων μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με
σαφέστατη την τάση διεύρυνσης της ανισότητας.

Το 46,9% του πληθυσμού δήλωσε ότι το οικογενειακό
εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και
το 55% του πληθυσμού δήλωσε ότι χρειάστηκε επιπρόσθετους μη ίδιους πόρους (δανεισμό από συγγενείςφίλους, τραπεζικό δανεισμό, εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων, ενεχυροδανειστήριο).
Το 35,9 % των νοικοκυριών, δηλαδή πάνω από 1 εκατ.
νοικοκυριά έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτομο
σε ανεργία. Από αυτό το ποσοστό μόνο το 8,9% λαμβάνει επίδομα ανεργίας.
Οι συντάξεις αποτελούν για το 52% των νοικοκυριών
την κυριότερη πηγή εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42% το 2012.
Η συσσώρευση των οικονομικών υποχρεώσεων των
νοικοκυριών μέσα στο 2014 συνεχίστηκε και διευρύνθηκε οριακά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερα από 1 στα 3 νοικοκυριά βρίσκονται στο όριο καθυστέρησης πληρωμών προς το Δημόσιο, ταμεία
Δ.Ε.Κ.Ο., τράπεζες, δάνεια κ.λ.π, λόγω αδυναμίας πληρωμής.
Το 42,5% των νοικοκυριών διατηρεί αρνητικές προσδοκίες ως προς τη δυνατότητά του να καλύψει βασικές
υποχρεώσεις το επόμενο έτος. Το 35,4% θεωρεί ότι δεν
θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το επόμενο έτος.
Σημαντική αύξηση, παρά τη μείωση της συνολικής
πιστωτικής επέκτασης, σημείωσε η χρήση του πλαστικού χρήματος για την κάλυψη των υποχρεώσεων του
νοικοκυριού. Η χρήση πιστωτικής κάρτας αυξήθηκε από
το 15,8% το 2012 στο 25,4% το 2014.
Τα νοικοκυριά αύξησαν την ιδιωτική τους δαπάνη για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω της αύξησης της
ιδιωτικής συμμετοχής και της μείωσης της δημόσιας
δαπάνης στην υγεία (στη μοναδική κατηγορία στην
οποία υπήρξε θετικό ισοζύγιο δαπάνης).
Μέσα στο 2014, πάνω από το 54% νοικοκυριών κλήθηκε να πληρώσει περισσότερο από 500 ευρώ για φόρο
ακινήτων. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 ήταν 46,8%.
Τρία στα δέκα νοικοκυριά εκφράζουν φόβο ότι θα χάσουν
το σπίτι τους εξ αιτίας τόσο των συσσωρευμένων υποχρεώσεων όσο και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων
(δανειακών, φορολογικών και άλλων).
Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1025 αντιπροσωπευτικών νοικοκυριών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας το Δεκέμβρη του 2014.

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.

