ΘΡΙΑΣΙΟ

Τιμή : 0,01€

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΡΔΙΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.
Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει τη
Νέα Δημοκρατία, ως τη μόνη
εγγυήτρια, για την πορεία της
χώρας προς την ανάπτυξη.

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ

Σελ: 3

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

οι αλλαγές στον
συγκοινωνιακό χάρτη
του Δήμου Φυλής

ΟΑΣΑ: Στόχος να εκπονηθεί
ένα ρεαλιστικά υλοποιήσιμο
πρόγραμμα, που θα
καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες
των κατοίκων

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Η «ύποπτη»
αποθήκη είχε
νοικιαστεί
από έναν
άνδρα με
πλαστή
ταυτότητα,
η οποία
ανέγραφε
πραγματικά
στοιχεία.

‘’Χρειαζόμαστε Λαογραφικό
Μουσείο’’, δήλωσε
ο Χρ. Παππούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σελ: 6

ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΔΡΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σελ: 3

Σελ: 6

Σελ: 2-8

σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο
για τον οπλισμό του Χρ. Ξηρού

Σελ: 3-4

- Κατά την επίσκεψή
του με συνεργάτες
στο εγκαταλελειμμένο
κτίριο της
«βιβλιοθήκης», στο
Πάρκο Πόλης

κ.2239
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Μόνο όλοι μαζί μπορούμε
να αλλάξουμε σελίδα

ΥΠΕΓΡΑΦΗ

Συνέντευξη με την Ελένη Σωτηρίου
Υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
στην Περιφέρεια Αττικής (Υπόλοιπο).
Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ - Κοινωνιολόγος Σελ: 5

η παραχώρηση
ακινήτου ιδιοκτησίας
του Δήμου Ελευσίνας
για την ανέγερση
του 2ου και 7ου
Νηπιαγωγείου

Σελ: 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Σελ: 2

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
Γ'ΕΘΝΙΚΗ:

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ Ο ΒΥΖΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ...
Πραγματοποιήθηκε
η 1η δράση για το δωρεάν
γυναικολογικό έλεγχο
στη Μαγούλα
Σελ: 7

Σελ: 10-11

Kοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
Αγίου Νεκταρίου Βιλίων

Δίπλα στους οικιστές βρέθηκε
η δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη

Σελ: 7
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015
Ελευσίνα

Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44,
Τηλέφωνο:
2105547707
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος
Δ. Ειρήνης 30,
2105574683
Φυλή - Άνω Λιόσια

Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα
Λεωφόρος
Φυλής 240,
2102471445

Αχαρνές

Ευθυμίου Βάια Δ.
Φιλαδελφείας 157,
Τηλέφωνο:
2130146658

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο
για τον οπλισμό του Ξηρού

Ε

ξονυχιστικό έλεγχο σε αποθήκη στην
περιοχή του Ασπροπύργου πραγματοποίησαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής αναζητώντας όλα τα πιθανά κρησφύγετα του Χριστόδουλου Ξηρού.
Η «ύποπτη» αποθήκη είχε νοικιαστεί από
έναν άνδρα με πλαστή ταυτότητα η οποία
ανέγραφε πραγματικά στοιχεία.
Από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα, ωστόσο, η αστυνομία εκτιμά πως η αποθήκη είχε νοικιαστεί προκειμένου ο Ξηρός
και οι συνεργάτες του να κρύψουν οπλισμό.

Βανδώρου Δήμητρα
Μ. Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311
Ώρες Εφημερίας
08:00-08:00
(Επόμενης)
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτ
Στρατηγού Ρόκα Ν.
84, Τηλέφωνο:
2105556375

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
και βροχοπτώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 08 έως 15
βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ
ΤΟΛ ΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ευφρασία, Ευφρασίτσα
Μακάριος, Μακάρης, Μακαρία,

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

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πρόκειται να υλοποιήσει, σε συνεργασία με Ανάδοχο φορέα, που
θα επιλεγεί, Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας,
για 2.500 εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, επαπειλούμενους με ανεργία, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων, των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής.
Το Πρόγραμμα του Ε.Β.Ε.Π., με τίτλο «Επαγγελματική
Κατάρτιση, Συμβουλευτική Υποστήριξη, Πιστοποίηση Τεχνικής
Ικανότητας, 2.500 επαπειλούμενων με ανεργία, εργαζομένων
και αυτοαπασχολουμένων, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
2007-2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΟΠΣ
488597) και χρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ο συμμετέχων θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα 11 προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία
αφορούν στις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
2. Τεχνίτης Ελασματουργός

3. Τεχνίτης Σωληνουργός
4. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
5. Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού &
Αυτομάτου Ελέγχου
6. Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
7. Τεχνίτης Ξυλουργός
8. Τεχνίτης Ψυκτικός
9. Τεχνίτης Μόνωσης
10. Τεχνίτης Ικριωμάτων
11. Χειριστής κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων Έργου

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης διαρκεί 250 ώρες ( 200 ώρες
διδασκαλία στην αίθουσα και 50 ώρες Πρακτική).
Την ολοκλήρωση της Συμβουλευτικής και της Κατάρτισης,
ακολουθεί η διαδικασία της Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας
του ωφελουμένου στην ειδικότητα στην οποία καταρτίστηκε.
Ο συμμετέχων λαμβάνει Εκπαιδευτικό Επίδομα 7 € ανά ώρα
κατάρτισης, μικτά, υπό την προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσε
Κατάρτιση και Συμβουλευτική, και έλαβε μέρος στις εξετάσεις
Πιστοποίησης.
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Στο επόμενο 15νθήμερο οι αλλαγές στον
συγκοινωνιακό χάρτη του Δήμου Φυλής

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

ΟΑΣΑ: Στόχος να εκπονηθεί ένα ρεαλιστικά
υλοποιήσιμο πρόγραμμα, που θα καλύπτει καλύτερα
τις ανάγκες των κατοίκων

Τ

ην άμεση υλοποίηση βελτιωτικών τροποποιήσεων της αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Φυλής,
μέχρι και την ολοκλήρωση του γενικού σχεδιασμού, βάσει προτάσεων της Δημοτικής Αρχής και κοινωνικών φορέων του
Δήμου στο πλαίσιο
δημόσιας διαβούλευανακοίνωσαν
σης,
εκπρόσωποι
του
ΟΑΣΑ, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15
Ιανουαρίου
στην
αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Δημαρχείο
Φυλής. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν, αιρετοί,
υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Φυλής, εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ και μαζικών
φορέων και Δήμου αλλά και
Δημότες.
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι
του ΟΑΣΑ υπογράμμισαν ότι
θα εξετάσουν και θα μελετήσουν το αίτημα του Δήμου για
μεταφορά του Συγκοινωνιακού
Κορμού από τα Άνω Λιόσια
στον χώρο του Προαστιακού
Σταθμού, καθώς και τα υπόλοιπα αιτήματα που διετύπωσαν
οι αιρετοί και εκπρόσωποι των
κοινωνικών φορέων.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΣΑ, Δημήτρης Αποστολίδης, συνοδευόμενος από τον Μηχανικό –
Συγκοινωνιολόγο, Γιώργο Ποριάζη και το στέλεχος του
Τμήματος Υλικού Θέσης, Χαράλαμπο Αμοιρίδη, επισήμανε ότι μετά και την τελευταία αυτή διαβούλευση, ο
ΟΑΣΑ θα ολοκληρώσει τον γενικό σχεδιασμό της αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο και θα αποστείλει, εντός
του επόμενου 15νθημέρου, τις θέσεις του στη Δημοτική
Αρχή, προκειμένου να συμφωνηθούν και να υλοποιηθούν.

Βασική προτεραιότητα να εκπονηθεί
ένα πρόγραμμα αξιόπιστο ως προς την εκτέλεση
των δρομολογίων και την ώρα διέλευσης.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα που να είναι
ρεαλιστικά υλοποιήσιμο, να καλύπτει
το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των
κατοίκων και να
είναι αξιόπιστο ως
προς την εκτέλεση
των δρομολογίων
και την ώρα διέλευ-

σης.
Εν τω μεταξύ, άμεσα, όπως
ανέφερε ο κ. Αποστολίδης, ο
ΟΑΣΑ θα προχωρήσει σε ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο των προτάσεων της δημόσιας διαβούλευσης που έχουν υποβληθεί.
Συγκεκριμένα, στη Γραμμή
723 (Χασιάς) το δρομολόγιο
θα εκτελείται ανά 20 λεπτά και
δεν θα διέρχεται από το Αμαξοστάσιο, ενώ θα διατηρηθούν οι Γραμμές 735 (Ζεφύρι), 709 και 749 (κυκλικές γραμμές Δροσούπολης και
Οικ. Γεννηματά).
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Αργύρης Αργυρόπουλος, μετέφερε το αίτημα του Δημάρχου Χρήστου
Παππού, να μεταφερθεί ο Κορμός από τα Άνω Λιόσια
στον Προαστιακό Σταθμό και να γίνει μελέτη από τον
ΟΑΣΑ σχετικά με τα οφέλη από τη μεταφορά, ώστε να
διαπιστωθεί ότι θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες, πριν ο Δήμος ξεκινήσει το έργο της διαμόρφωσης
του χώρου.

ΕΓΚΑΡΔΙΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.
Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Κάλεσε τον κόσμο να
ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία,
ως τη μόνη εγγυήτρια,
για την πορεία της χώρας
προς την ανάπτυξη.

Μ

εταξύ πολλών
και
κ α λ ώ ν
φίλων - όχι αποκλειστικά από τον στενό
κομματικό πυρήνααλλά ευρύτερα, βρέθηκε στις Αχαρνές η
υποψήφια βουλευτής
περιφέρειας Αττικής
Γεωργία Μαρτίνου.
Η κα Μαρτίνου σε
συγκέντρωση
που
πραγματοποιήθηκε σε
έναν όμορφο χώρο το
πρωί του Σαββάτου ,
συνομίλησε με στελέχη της δημοτικής
αρχής Αχαρνών καθώς και με εκπροσώπους πολλών συλλόγων και σωματείων.
Η ίδια απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους
ζήτησε να αξιοποιήσουν το δικαίωμα των 4 σταυρών και να μην μη μείνουν στη μονοσταυρία, ενώ
παράλληλα κάλεσε τον κόσμο να υπερψηφίσει τη
Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη εγγυήτρια για να
συνεχίσει η χώρα την πορεία της προς την ανάπτυξη.
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ η παραχώρηση ακινήτου
ιδιοκτησίας του Δήμου Ελευσίνας για την
ανέγερση του 2ου και 7ου Νηπιαγωγείου

Υ

πογράφηκε
μεταξύ
του
Δημάρχου
Ελευσίνας κ. Γιώργου
Τσουκαλά και του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε κ.
Ηρακλή Δρούλια, η σύμβαση αποδοχής παραχώρησης χρήσης ακινήτου
ιδιοκτησίας του Δήμου Ελευσίνας και
συγκεκριμένα τμήματος χώρου του
Ο.Τ 242, έκτασης 1.848 τ.μ. για την
ανέγερση των 2ου και 7ου Νηπιαγωγείων Ελευσίνας, που σήμερα στε

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

γάζονται στο σχολικό συγκρότημα
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.
οΙ υπογραφές έπεσαν
στις
31/12/2014 κι έτσι έχει ανοίξει ο δρόμος για να προχωρήσει η ανέγερση
των δύο ανωτέρω νηπιαγωγείων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ενόψει της 22ης Δράσης του Kινήματος Χωρίς
Μεσάζοντες ο Δήμος
Ελευσίνας
απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε παραγωγούς των παρακάτω
προϊόντων:
Ελαιόλαδο
Αλεύρι
Όσπρια
Ρύζι
Πατάτες
Μέλι
Αυγά
Εσπεριδοειδή
Ζυμαρικά

Τυροκομικά
Κρασί
Παρακαλούνται
οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να υποβάλλουν τις
προσφορές τους έως την
Τετάρτη 22-1-2015 στο
fax2105544934 ή στο e-

mail: xorismesazonteselefsina@gmail.com
Για ενδιαφερόμενους
των οποίων η ιδιότητα
του παραγωγού δεν έχει
ελεγχθεί προγενέστερα,
θα ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

- Συνάντηση του συλλόγου με την υποψήφια βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Καράλη

Τ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

O υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην
Περιφέρεια Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος, μίλησε την
Πέμπτη στις Αχαρνές, στα πλαίσια της προεκλογικής
του περιοδείας, για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Στην ομιλία του ο κ. Βλάχος, ενημέρωσε για τις θέσεις
της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών.
Τέλος δεσμεύτηκε να συνεχίσει και την επόμενη μέρα,
μαζί με την κοινωνία, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

ην Τετάρτη 14-1-15 ύστερα από
την πρόσκληση του Συλλόγου
Πανοράματος προς τους υποψήφιους βουλευτές της Περιφέρειας
Αττικής από το δήμο Φυλής, επισκέφτηκε τα γραφεία η παιδίατρος Κατερίνα
Καράλη - υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η ίδια μεγάλωσε και έζησε στα Άνω
Λιόσια και η αγάπη για την περιοχή της
την έκανε να επιστρέψει μετά τις σπουδές πάλι στην πόλη μας και στα αγαπημένα της πρόσωπα.
Όπως εξήγησε σε μέλη του Συλλόγου είναι φίλη του ΣΥΡΙΖΑ και μετά το
κάλεσμα που της έγινε , δε θα μπορούσε να λείπει από την κρίσιμη εκλογική
αναμέτρηση για το μέλλον των ανθρώπων αλλά και της Ελλάδας.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα λόγω των
μνημονιακών πολιτικών και όλοι τις
έχουμε αισθανθεί πλέον για τα καλά.
Ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που
στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
1. Ανθρωπιστική κρίση

2.Θεσμική ανασυγκρότηση
3.Φορολογική δικαιοσύνη
4. Ρύθμιση ληξηπροθέσμων.
Κατόπιν σε διάλογο
με τους κατοίκους οι
απαντήσεις ήταν:
α. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
συγκεκριμένη πολιτική και όχι συγκεκριμένες απαντήσεις λόγω της ρευστότητας
των καταστάσεων.
β. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την κοινωνία
δίπλα του για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι νέες πολιτικές.
γ. Σχεδόν τα πάντα θα πρέπει να αρχίσουν από το 0.
δ. Θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό
κράτος.
ε. Το βασικότερο από όλα είναι ότι θα
πρέπει να αλλάξουμε πλέον νοοτροπία.
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα
τοπικά προβλήματα.
Για το θέμα της χωματερής μας είπε
πως ήδη τα πρώτα δείγματα τα είδαμε

με την νέα Περιφερειακή διοίκηση της
Περιφερειάρχου κυρίας Δούρου παρά τα
εμπόδια που της βάζει η απελθούσα
κυβέρνηση. Με τη νέα κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο πως η περιοχή θα
απεμπλακεί από το ΧΥΤΑ.
Στο θέμα της παραβατικότητας στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των ΡΟΜΑ και
πως τα χρήματα που προέρχονται από
την Ε.Ε. θα πηγαίνουν απευθείας για
την επιμόρφωσή τους και την ένταξή
τους στην κοινωνία.
Το θέμα της ανεργίας αλλά και τα χρέη
προς το δημόσιο και τις τράπεζες είναι
δύο από τους τέσσερις πυλώνες του
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Περαιτέρω και βάσει των προτάσεων της διαβούλευσης, ο ΟΑΣΑ θα καταθέσει άμεσα τις θέσεις του με
βάση τα γενικά αιτήματα για συχνότερα, σταθερά και
αξιόπιστα ως προς το χρόνο διέλευσης δρομολόγια,
διεύρυνση ωραρίων και άμεση σύνδεση όλων των
περιοχών με τον Κορμό και το εμπορικό κέντρο των
Άνω Λιοσίων, καθώς και τα αιτήματα ανά περιοχή:
Για Ζωφριά: Να διατηρηθεί το δρομολόγιο της Γραμμής 711 μέχρι την Πλατεία Αττικής, να υπάρχει σύνδεση με το κέντρο των Άνω Λιοσίων και τον Προαστιακό
Σταθμό, να διευρυνθούν τα ωράρια και να αυξηθούν τα
δρομολόγια.

Για Ζεφύρι: Να διευρυνθεί το ωράριο, να ενισχυθούν
τα δρομολόγια και να υπάρξει σχεδιασμός να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι του Ζεφυρίου και των γύρω περιοχών όταν θα λειτουργήσει ο Προαστιακός Σταθμός που
ολοκληρώνεται εντός του 2015.

Για Πανόραμα: Να υπάρξει απευθείας πρόσβαση
στο Κέντρο και τον Κορμό (σήμερα οι κάτοικοι χρειάζονται μετεπιβίβαση για να φτάσουν στο Κέντρο), μέσω
επέκτασης είτε της Γραμμής Β12 είτε της Γραμμής 712,
είτε της κυκλικής 709.
Για τη Λίμνη: Να υπάρξει απευθείας πρόσβαση στο
Κέντρο.

Για τη Χασιά: Να επεκταθεί κατά 700 μ. το Τέρμα της
Γραμμής 723 στην περιοχή προς τον Άγιο Κυπριανό,
να ενισχυθεί η συχνότητα των δρομολογίων, κυρίως τις
Κυριακές, και να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσθετων
δρομολογίων λόγω επισκεπτών της περιοχής και των
μοναστηριών.
Προτάσεις και απόψεις διετύπωσαν από την πλευρά
της Δημοτικής Αρχής οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Οικονομάκης, Αθανάσιος Σχίζας, Γιάννης Μαυροειδάκος και
Σπύρος Μπρέμπος, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων, Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, οι

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

12.12.14

Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μειοψηφίας Κώστας Λουμιώτης και Δημήτρης Τσιουμπρής, η Τοπική Σύμβουλος
Άνω Λιοσίων Λία Καψή και ο Διευθυντής Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, Βασίλης Ντάκουρης.
Τις προτάσεις των φορέων ανέπτυξαν η πρόεδρος
του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζωφριάς,
Ευαγγελία Κωβαίου, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος, Δημήτριος Δάλλης, ο εκπρόσωπος των κατοίκων της Χασιάς, Βασίλης
Γκόλτσιος και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωφριάς,
Τζένη Γαβρά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

22.5.14

•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

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Λ

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε
να αλλάξουμε σελίδα
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Συνέντευξη με την Ελένη Σωτηρίου

Υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής (Υπόλοιπο).

Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - Κοινωνιολόγος

ίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της
25ης Ιανουαρίου, ημέρα ιδιαίτερα κρίσικρίσιμη για τον τόπο, η υποψήφια βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής, Ελένη
Σωτηρίου, π αραχώρησε στην εφημερίδα
ΘΡΙΑΣΙΟ συνέντευξη, στην οποία αναφέρει τις
προτεραιότητες για την περιοχή μας αλλά και
τις μάχες που πρέπει να δοθούν για την ανα συγκρότηση του κράτους.

Ο

Που εστιάζεται η π ροεκλογική σας κίνηση και τι
μηνύματα π αίρνεται;

αγώνας για να είναι αυτοδύναμος ο λαός μετά τις
25 Γενάρη σημαίνει πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ στην
Περιφέρεια Αττικής να καταγράψει ένα μεγάλο
ποσοστό. Η προσπάθεια των δυνάμεων μας και ειδικά
των υποψήφιων βουλευτών μας είναι να εμπνεύσουν, να
κινητοποιήσουν τους πολίτες έτσι ώστε τα μηνύματά μας
να φτάσουν παντού.
Οι πολίτες νιώθουν προδομένοι από το πολιτικό σύστημα που διαχειρίστηκε τις τύχες της χώρας, το οποίο τώρα
τους στέλνει τον βαρύ λογαριασμό της χρεοκοπίας. Κατανοούν ότι όχι μόνο δεν μπορούν να σώσουν τη χώρα αυτοί
που τη βούλιαξαν, αλλά, αποτελώντας οργανικό μέρος
ενός συστήματος διαφθοράς, διαπλοκής και υποτέλειας,
μόνο νέα δεινά μπορούν να εγγυηθούν. Από την άλλη,
αναζητούν θετική διέξοδο παραμένοντας δύσπιστοι και
επιφυλακτικοί προς όλους. Όμως ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας αντιλαμβάνεται πως η ελπίδα
για μια διαφορετική πορεία περνά μέσα από το «εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ» και τις μάχες που πρέπει να δοθούν.
Ποιες είναι οι π ροτεραιότητες σας για την π εριοχή
μας;

Οι προτεραιότητες τίθενται από την πραγματικότητα: α)
Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και ανασύνταξη
του καταρρέοντος κράτους πρόνοιας. β) Παραγωγική ανασυγκρότηση με στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, στήριξη της
αγροτικής παραγωγής και προώθηση ενός διαφορετικού
αναπτυξιακού και τουριστικού μοντέλου. γ) Προστασία και
ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου,
απένταξη από το ΤΑΙΠΕΔ των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί, σταμάτημα της εκποίησης των λιμανιών του Λαυρίου, της Ραφήνας, της Ελευσίνας και άσκηση μιας ορθολογικής και αειφόρας πολιτικής με προτεραιότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποχέτευση, την ρύπανση, το χαράτσι των διοδίων. Σύμμαχος μας είναι η νεοεκλεγμένη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής που ήδη έχει
αρχίσει το έργο της, προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα που προανέφερα, και νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό
δρόμο.
Τι π ρέπ ει να π εριμένουμε τον π ρώτο καιρό απ ό
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των
πολιτών αποτελούν το «κλειδί» για τη μετεκλογική επιβεβαίωση της στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ από τον λαό. Σε συνδυασμό με τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονομίας
κ.λπ., τα γρήγορα δείγματα γραφής που θα δώσουμε στο
να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου είναι κομβικά.
Οφείλουμε από την αρχή να δώσουμε διαφορετικό δείγμα γραφής.
Αυτό αφορά: α) Την άμεση υλοποίηση του προγράμματος της ΔΕΘ που αφορά τα πληττόμενα τμήματα της κοινωνίας. β) Κοινωνική δικαιοσύνη παντού και απόδοση

ευθυνών ακόμη και σε
όσους κρύβονται πίσω από
«ασυλίες». γ) Τα πρώτα αποφασιστικά βήματα ρήξεων με
την εγχώρια διαπλοκή και την
τραπεζο-μιντιοκρατία. δ) Να
μπουν οι βάσεις με λήψη άμεσων και μεσοπ ρόθεσμων
μέτρων αλλά και ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την
παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας αξιοποιώντας τις
ενδογενείς δυνάμεις του
τόπου.Το σημαντικότερο είναι
ότι πρέπει να κατανοηθεί πως
μεγάλες αλλαγές χωρίς τη
συμμετοχή των πολιτών δεν
γίνονται. Αν η δύναμη των
«άλλων» είναι η διαπλοκή, τα
«δελτία των 8» και οι δανειστές, η δική μας δύναμη είναι
το κίνημα των ανθρώπων,
ειδικά όταν αυτό συνδέεται με
την εθνική, κοινωνική, οικονομική σωτηρία της πατρίδας
και με την αξιακή και πολιτισμική αναγέννηση του τόπου.
Απαιτείται μια νέα σχέση της
πολιτικής με την κοινωνία και
την ηθική και αυτό προϋποθέτει να πάρουμε τα μέτρα μας
απέναντι στα «μικρόβια» της
κυβερνητικής εξουσίας και
στον καθιερωμένο τρόπο
άσκησής της.

ΘΡΙΑΣΙΟ - 5

Ελένη
Σωτηρίου

Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει διατελέσει
μέλος της διοίκησης του Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Αθήνας. Συμμετείχε
ενεργά στο κίνημα κατά των διοδίων, στο κίνημα
των πλατειών και
σε όλους τους
λαϊκούς αγώνες
ενάντια στο τροϊκανό καθεστώς.
Υποψήφια βουλευτής από το
2007 και υποψήφια ευρωβουλευτής το 2009 και
το 2014.
Γεννήθηκε το
1972 στις Ερυθρές (Κριεκούκι)
Αττικής, από
γονείς αγρότες
και αριστερούς
και είναι κοινωνιολόγος. Έχει
μια κόρη τριών
ετών.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
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ι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ, Δήμος Κουμπούρης, υποψήφιος βουλευτής στην Αττική, Παντελής Παπαβασιλείου, υποψήφιος βουλευτής στην Αττική και Σωτήρης Πουλικόγιαννης, υποψήφιος
βουλευτής στη Β' Πειραιά, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποίησαν την Πέμπτη στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, συζήτησαν με τους εργαζόμενους και συναντήθηκαν με τη διοίκηση του σωματείου.
Οι εργαζόμενοι τόνισαν πως σε ένα ναυπηγείο που άλλοτε δούλευαν χιλιάδες εργαζόμενοι, σήμερα έχουν
μείνει μερικές εκατοντάδες.
Ο χώρος των Ναυπηγείων της Ελευσίνας, όπως και συνολικά της ναυπηγικής βιομηχανίας, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες που σήμερα μένουν αναξιοποίητες, ενώ η πορεία συρρίκνωσής του συνεχίζεται στο
δρόμο που χαράζει η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, υπογράμμισε ο Δ. Κουμπούρης, προσθέτοντας ότι εργαζόμενοι του κλάδου, έμπειρο εργατικό δυναμικό, ρίχνονται στην ανεργία, αντιμετωπίζουν την
καθυστέρηση πληρωμών και την αβεβαιότητα για το μέλλον.
Παράλληλα, ο Δ. Κουμπούρης υπενθύμισε πως οι Έλληνες εφοπλιστές διέθεσαν πάνω από 13 δισ. δολάρια για να ναυπηγήσουν τα πλοία τους σε άλλες χώρες. Την πείρα των εργαζομένων του ναυπηγείου υπενθύμισε ο Π. Παπαβασιλείου: Χρέη που χαρίστηκαν στο παρελθόν στους ιδιοκτήτες τους, τροπολογίες που
τους εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι καλούνται να μάθουν να ζουν με την
απληρωσιά.
Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης πρόσθεσε πως για τους εργαζόμενους στη ναυπηγική βιομηχανία είναι αδιανόητη η στήριξη κομμάτων που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της ΕΕ, ενώ σημείωσε πως τέτοιο
κόμμα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όσο για την αξίωση του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει το ΚΚΕ πλάτη για να σχηματίσει κυβέρνηση ή να δείξει ανοχή,
όπως χαρακτηριστικά λένε, οι υποψήφιοι του ΚΚΕ τόνισαν στους εργαζόμενους πως δεν πρόκειται για
κάλεσμα συμμαχίας για την εφαρμογή φιλολαϊκής πολιτικής, αλλά για αναζήτηση συνενόχων και προσπάθεια να απογοητεύσουν τους εργαζόμενους που συσπειρώνονται γύρω από τις θέσεις και τη δράση του
ΚΚΕ και αγωνίζονται για ριζοσπαστικές λύσεις.

‘’Χρειαζόμαστε Λαογραφικό Μουσείο’’,
δήλωσε ο Χρ. Παππούς

- Κατά την επίσκεψή του με συνεργάτες στο εγκαταλελειμμένο
κτίριο της «βιβλιοθήκης», στο Πάρκο Πόλης

Τ

ην ανάγκη δημιουργίας Λαογραφικού Μουσείου, στα Άνω
Λιόσια, τόνισε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς και πρόσθεσε ότι για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, θα συνεργασθεί με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης που εργάζονται για τη διατήρηση της λαϊκής
παράδοσης.
Για το σκοπό αυτό, επιθεώρησε το πρωί της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, όλα τα κτίρια που διαθέτει ο Δήμος Φυλής, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα, τον Πρόεδρο του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού
Γιώργο Μαυροειδή, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σονίδη και τον μηχανικό Αντώνη Καλαφάτη.

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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«Διοίκηση κι Εργαζόμενοι
θα ανορθώσουμε μαζί το Δήμο»
είπε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς στην πίτα του Σωματείου

Τ

ις θερμές του ευχές στους Εργαζόμενους του
Δήμου Φυλής, που το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου έκοψαν την πίτα τους
για το καλό της χρονιάς, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς.
«Διοίκηση κι εργαζόμενοι θα ανορθώσουμε το Δήμο
μαζί» τόνισε χαρακτηριστικά στο σύντομο χαιρετισμό
του, διαβεβαιώνοντας τους εργαζόμενους, ότι ο ίδιος
αλλά και όλα τα μέλη της Διοίκησης θα είναι στο πλευρό τους σε ότι χρειαστούν.
Κλείνοντας, αφιέρωσε και πρόσφερε το κομμάτι του
στον επί σειρά ετών Συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ και
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Πραγματοποιήθηκε η 1η δράση για το δωρεάν
γυναικολογικό έλεγχο στη Μαγούλα

Κ

λιμάκιο από τη 2η ΔΥΠΕ με ιατρό
γυναικολόγο από το νοσοκομείο των
Αγ.Αναργύρων και 3 μαίες (η μία εκ
των οποίων καθηγήτρια στο ΤΕΙ), πραγματοποίησαν στο Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας
δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο (Τεστ ΠΑΠ,
έλεγχο μαστού).

Εξετάστηκαν 10 γυναίκες. Στη δράση, επιπλέον συμμετείχαν και 6 φοιτήτριες του ΤΕΙ
Αθήνας οι οποίες κάνουν την πρακτική τους
εκπαίδευση.
Επόμενο ραντεβού για την ίδια δράση στις
11 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη στο χώρο του
νέου Δημοτικού Ιατρείου Μαγούλας.

Kοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων

Δίπλα στους οικιστές βρέθηκε η δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη

Η

πρώην Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Γιάννη
Παπαπαναή. «Ξέρω ότι δεν με έχει ψηφίσει ποτέ,
αλλά τον αγαπάω και μ’ αγαπάει» δήλωσε ο Δήμαρχος προκαλώντας τις επευφημίες και το χειροκρότημα
των εργαζομένων.

Δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη συνοδευόμενη από Αντιδημάρχους και
Δημοτικούς Συμβούλους, παρευρέθηκε την Κυριακή 11/1/2015, στην εκδήλωση της
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων. Η Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους μια ελπιδοφόρα χρονιά, με υγεία
και δημιουργική διάθεση.
Παράλληλα με την ευκαιρία της κοπής της
πίτας, στο πνευματικό κέντρο του Συλλόγου, η
Δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη, τόνισε ότι θα
βρίσκεται κοντά στους οικιστές, με σκοπό την
επίλυση πολλών προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή τα τελευταία χρόνια.
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Μαθητές των εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία»
παρέδωσαν στον Δήμο Χαϊδαρίου
τρόφιμα για διανομή σε άπορες οικογένειες

Ο

Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος,
μαζί με τον Αντιδήμαρχο Δαουάχερ
Ναουάφ και τον διευθυντή της Κοινωνικής Υπηρεσίας Κοκκάρα Μιχάλη, συναντήθηκαν
με αντιπροσωπεία μαθητών Γυμνασίου και
Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία»,
οι οποίοι συνοδευόντουσαν από τον δάσκαλο
κ. Πανταζόπουλο Λευτέρη, τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Δελακούρα Αποστόλη, την φιλόλογο κα Πετιση Ελευθερία και τον Διευθυντή των
εκπαιδευτηρίων.
Οι μαθητές παρέδωσαν στον Δήμο, στα πλαίσια της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης
προς τους συνανθρώπους μας τρόφιμα, για διανομή σε άπορές οικογένειες στο Χαϊδάρι. Από
την μεριά του ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δήμου
ευχαρίστησε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για αυτή την συνεισφοράς τους και τόνισε:
«Πολύ συνάνθρωποί μας έχουν ανάγκη για τα
στοιχειώδη, για την καθημερινή τους διαβίωση.»
Συμπληρώνοντας είπε: «Πρέπει να αλλάξει η

ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ
Π. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Ο υποψήφιος
Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στην
Περιφέρεια Αττικής,
Πάνος Σκουρολιάκος,
θα μιλήσει τη Δευτέρα
19/1/2015 και ώρα
19.00, στους
Θρακομακεδόνες, στην
καφετέρια
LOCA LOCA.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένας Δούρου με τον πρέσβη της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αντρέι Μάσλοφ
Η συζήτηση περιστράφηκε σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος ενόψει στενότερης
συνεργασίας με την Περιφέρεια Μόσχας.

Συνάντηση με τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
Αντρέι Μάσλοφ, είχε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Η συζήτηση
περιστράφηκε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ενόψει
στενότερης συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με την
Περιφέρεια της Μόσχας.
Η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπογράμμισε: «θεωρούμε ότι μπορούμε από σήμερα να βάλουμε τα θεμέλια
για μία αναβαθμισμένη συνεργασία των περιφερειών
Αττικής και Μόσχας, τόσο ενόψει του έτους Ελλάδας –
Ρωσίας, το 2016, όσο και πέρα από αυτό. Η συνεργασία
αυτή είναι αμοιβαία επωφελής γιατί αποτελείται από τα
ανθεκτικότερα υλικά. Εκείνα των κοινών εμπειριών στον
πολιτισμό, στη θρησκεία, στον τουρισμό. ‘Συστατικά’ που
διασφαλίζουν στενή και παραγωγική συνεργασία. Μας
συνδέουν κοινές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες, μας
ενώνουν αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα, μας οδηγούν
κοινοί μελλοντικοί στόχοι»

κοινωνία να έχουν όλοι το δικαίωμα στην δουλειά, στο σχολείο, στον πολιτισμό ,στον αθλητισμό, το δικαίωμα στην ζωή.
Ήδη στο Δήμο γίνεται μια τέτοια δουλεία, μέσω
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς στις γιορτές
δώσαμε τρόφιμα σε 700 οικογένειες, αλλά και
κάθε μέρα δίνοντας τρόφιμα σε άπορους
συμπολίτες μας, που φέρνετε εσείς, άλλα σχολεία, συμπολίτες μας και ο ίδιος ο Δήμος. Να
υπενθυμίζουμε πως στην ενότητα είναι η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα και ασπίδα μας η
αλληλεγγύη».
Ενώ από την πλευρά των εκπαιδευτηρίων
«Νέα Παιδεία» τονίστηκε η θετική ανταπόκριση
στις προσκλήσεις του Δήμου. Πως θα είναι εκεί
όπου χρειάζεται η βοήθειά τους και με το πρόγραμμα «Χάρισε το» που έχει δημιουργηθεί στα
εκπαιδευτήρια, παρέχουν ρούχα, παιχνίδια και
τρόφιμα.
Τέλος, η αλληλεγγύη θα συνεχιστεί και με αιμοδοσία τον Φεβρουάριο.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την
27η Ιανουαρίου 2015

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο
υποψήφιος πρέπει να υποβάλει σχετική
ΑΙΤΗΣΗ προς το Ε.Β.Ε.Π., της οποίας
το έντυπο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου (www.pcci.gr),
ενώ διατίθεται και στα γραφεία του
(Τμήμα Μελετών, 2ος όροφος).

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι επαπειλούμενοι με ανεργία,
εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι,
όσοι απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, συμβάσεις έργου, εκ
περιτροπής απασχόλησης .

Ο Τόπος Απασχόλησης, όσων υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, πρέπει να
ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής.
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά
συμμετοχής

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία αποτελούν τα
υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής, ώστε να καταχωρηθεί και να αξιολογηθεί η σχετική υποψηφιότητα.
1. φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αιτούντος /της
αιτούσης.
2. φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού
Δ.Ο.Υ. του αιτούντος /της αιτούσης για
την οικονομική χρήση 1.1.2013 31.12.2013.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος
/της αιτούσης, η οποία περιέχει τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης του αιτούντος /της αιτούσης και
για τον τόπο απασχόλησης του /της.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία που
περιέχονται στις πρότυπες υπεύθυνες
δηλώσεις για το έργο, όπως αυτές είναι
αναρτημένες στον ιστότοπο του
Ε.Β.Ε.Π. (www.pcci.gr), οι οποίες διατίθενται και στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
4. «Ατομικός ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ασφάλισης» του αιτούντος /της αιτούσης, από
1.1.2013 μέχρι 30.9.2014. Αφορά μόνον
στους αιτούντες /τις αιτούσες, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
5. φωτοαντίγραφο των εκδοθέντων
παραστατικών («φύλλων») Τιμολογίου
Παροχής Υπηρεσιών του αιτούντος/της
αιτούσης,
από
1.1.2014
μέχρι
30.9.2014. Αφορά μόνον στους αιτούντες / στις αιτούσες, αυτοαπασχολουμένους.

Η επιλογή των ωφελουμένων
θα γίνει από Επιτροπή του Ε.Β.Ε.Π.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Εξετάζεται αν, ο αιτών (η αιτούσα),
με βάση τα έγγραφα που έχει καταθέσει
στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στις
δύο προηγούμενες παραγράφους της
παρούσας υπό τον τίτλο «Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν…».
2. Οι αιτούντες (αιτούσες) που πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής,
κατατάσσονται με μοναδικό κριτήριο το
ατομικό τους εισόδημα, όπως αυτό
καταγράφεται στο Εκκαθαριστικό της

Εφορίας για την χρήση 1.1.2013 31.12.2013
Η κατάταξη γίνεται με τρόπο ώστε
πάντοτε να προηγείται του αμέσως επομένου ο έχων χαμηλότερο εισόδημα.
Οι κατέχοντες στη σειρά κατάταξης τις
θέσεις από 1-2.500 είναι οι επιλεγέντες
ωφελούμενοι του Προγράμματος.
Οι επόμενοι 250, από τη θέση 2.501
μέχρι και τη θέση 2.750, είναι οι επιλαχόντες ωφελούμενοι του Προγράμματος.
3. Το Ε.Β.Ε.Π. , με ανακοίνωση που
αναρτά στην ιστοσελίδα του, ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των
ωφελουμένων.
Ενημερώνει ατομικά τους επιλεγέντες
2.500 ωφελουμένους και τους 250 επιλαχόντες.
4. Ένσταση στην απόφαση μη επιλογής του /της, ή στη σειρά με την οποία
έχει καταταγεί, μπορεί να υποβάλει
εγγράφως ο αιτών /η αιτούσα εντός 5
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. της
Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την
ολοκλήρωση της επιλογής των ωφελουμένων.
Το Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει την ένσταση και
ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο /η
για την αιτιολογημένη απόφασή του επί
της ενστάσεως, εντός 10 ημερών από
την υποβολή της.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την
27η Ιανουαρίου 2015, στα γραφεία του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Πλ.
Οδησσού, Πειραιά (Τμήμα Μελετών,
β΄όροφος).

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015
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Δημοψήφισμα για το Ελληνικό
Σχέδιο εξόδου από την κρίση
πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου

Δ

«Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΥΝΑΤΟ ΤΙΜΟΝΙ»
Σαμαράς: Δε θα κάνουμε
Σοβιέτ την Ελλάδα

Ο

πρωθυπουργός, μιλώντας στο ΣΚΑΙ υποσχέθηκε
σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών
των πολιτών από το 42% στο 33% ανάλογα με
τους ρυθμούς της οικονομίας, μείωση στο 15% του φόρου
για τα επιχειρηματικά κέρδη, με ενιαίο φόρο για τις επιχειρήσεις, πρόσθετη μείωση, 7% του ΕΝΦΙΑ το 2015. «Βγαίνουμε από τα μνημόνια μπαίνουμε στην ανάπτυξη, τέλειωσε το πάνω για φόρους μόνο κάτω» επισήμανε.

ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Βενιζέλος για ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
Στις Βρυξέλλες πηγαίνεις καλύτερα με
αεροπλάνο παρά με τρενάκι

Μ

ε έμπνευση από το προεκλογικό σποτ των Ανεξάρτητων Ελλήνων και το πιο πρόσφατο του ΠΑΣΟΚ, ο
Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ και
το κόμμα του Πάνου Καμμένου, ενώ από τα βέλη του δεν γλίτωσε ούτε το Ποτάμι.
Σχολιάζοντας τη σχέση των δύο κομμάτων και παραπέμποντας
στα δύο σποτ- των ΑΝΕΛ με τον μικρό Αλέξη και το τρενάκι που
εκτροχιάζεται και του ΠΑΣΟΚ με το αεροπλάνο- ο κ. Βενιζέλος
ανέφερε μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη: «Κάποια στιγμή είχε φανταστεί ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο ότι θα κάνουν τη δική τους κυβέρνηση και θα διαπραγματευθούν οι δυο τους την έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο και τη
μετάβαση στη νέα εποχή. Προφανώς θα πήγαιναν στις Βρυξέλλες με το τρενάκι. Αλλά είναι καλύτερα να πηγαίνεις με το αεροπλάνο γι' αυτό πρέπει να δουν το σποτ του ΠΑΣΟΚ».
Μιλώντας για το Ποτάμι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε

«Η πρώτη κατοικία δεν θα πειραχθεί με τίποτα» διαβεβαίωσε και υποσχέθηκε ότι θα «πάρω επάνω μου την έννοια
της επανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους».
Ο κ. Σαμαράς είπε πως η κυβέρνησή του θα συμφωνήσει
με τους δανειστές και θα έχει 7,2 δις ευρώ για να πληρώσει
τις υποχρεώσεις, αλλιώς προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να
βάλεις χέρι στις καταθέσεις των πολιτών... Ο κ. Γλέζος πρώτος το είχε πει αυτό, εγώ δεν το έχω σκεφτεί ούτε ως εναλλακτική (...) μαχαίρι στις καταθέσεις θα ήταν η απόλυτη
καταστροφή της οικονομίας.»
Πρόσθεσε ότι «θα φτιάξουμε και προληπτική γραμμή στήριξης για προστασία από τους κερδοσκόπους στις αγορές,
ενώ θα υπάρξει περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, ώστε να
δοθούν χρήματα όπου υπάρχει πόνος και κοινωνική αδικία».
«Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αγορά θα παγώσει, οι αγορές μας
εγκαταλείπουν, η οικονομία θα παγώσει και θα επιστρέψουμε στην ύφεση» τόνισε και πρόσθεσε «Η χώρα χρειάζεται δυνατό τιμόνι, είναι καλαμπούρι ότι είναι ευρωπαϊκό
κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ...». Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είπε
χαρακτηριστικά ότι «δεν θα κάνουμε Σοβιέτ την Ελλάδα να
λέει το κράτος τι θα κάνει ο ιδιώτης στους μισθούς».
Ο κ. Σαμαράς σχολίασε «εμένα Αντώνη με λένε, όχι Αλέξη
(...) Ο Τσίπρας είναι λάτρης ενός οικονομικού συστήματος της Βενεζουέλας- που παγκοσμίως έχει αποδειχθεί ότι δεν
δουλεύει.»
την πορεία της ΔΗΜΑΡ, λέγοντας ότι «μπήκε στην κυβέρνηση,
βγήκε, έφυγε, γύρισε, εξαφανίστηκε», ενώ χαρακτήρισε το κόμμα
του Σταύρου Θεοδωράκη ως «κοινοπρακτικό σχήμα» και σημείωσε ότι «όλα τα ποτάμια χύνονται στη θάλασσα της εθνικής ευθύνης».
Για τα μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ακολουθούν τον Γιώργο Παπανδρέου και που τους αποκαλεί "συντρόφους" ο κ. Βενιζέλος επισήμανε: «Το βασικό είναι να είσαι κύριος. Το θέμα δεν
είναι να είσαι σύντροφος, το θέμα είναι να φέρεσαι ως κύριος. Και
ο ελληνικός λαός, η κοινή γνώμη, ξέρει ποιοι φέρονται ως κύριοι
και ποιοι δεν φέρονται ως κύριοι, απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στην παράταξη και απέναντι στην ατομική διαδρομή και την ευθύνη του καθενός».
Αναφερόμενος στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο κ. Βενιζέλος
παρατήρησε πως ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να
μοιάσουν σε εκείνον και στο ΠΑΣΟΚ του 1981. Για όσα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ έχουν προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως αναζητούν τον «χαμένο παράδεισο», αλλά τους περιμένει δυσάρεστη
έκπληξη και δεν θα βρουν αυτόν τον «χαμένο παράδεισο»,
καθώς την κόλαση με τον παράδεισό τους χωρίζει μια πόρτα.
Αντίθετα, δεν έκανε καμιά νύξη για το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου λέγοντας ότι δεν ασχολείται με εσωστρεφή ζητήματα.

ημοψήφισμα για το
Ελληνικό Σχέδιο εξόδου από την κρίση, σε
συνεννόηση με τους εταίρους και εσωτερική διαβούλευση, πρότεινε ο
πρόεδρος του Κινήματος
Δημοκρατών
Σοσιαλιστών, Γιώργος Παπανδρέου, στη διακαναλική συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε.
Σημείωσε ότι αυτό πρέπει να γίνει για 3 λόγους: 1ον)
Γιατί είναι το ουσιαστικό διαπραγματευτικό χαρτί οποιασδήποτε κυβέρνησης, 2ον) Γιατί εγγυάται ότι καμιά
κυβέρνηση δεν θα φέρει μέτρα και πολιτικές που αποτελούν νέα άδικα βάρη ή αποσταθεροποιούν τη χώρα,
3ον) Γιατί θα μπορέσει να αποτελέσει συμβόλαιο και
εγγύηση μεταξύ του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων λαών της ΕΕ.
Ο κ. Παπανδρέου πρότεινε ένα «Ελληνικό Σχέδιο»
μεγάλων αλλαγών το οποίο θα οδηγεί στην ομαλή
έξοδο της χώρας στις αγορές, θα δείχνει την απόφαση της χώρας για σύγκρουση με τα κακώς κείμενα, θα
αυξάνει τη διαπραγματευτική ισχύ στη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους. Σημείωσε ότι δεν
πρέπει να υπάρχει «λευκή επιταγή» σε κανέναν, επιβάλλεται να υπάρξουν συνεργασίες και όχι πόλωση
και πως το «Κίνημα» εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει
«λευκή επιταγή» σε κανέναν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ
Φυλής σας καλεί την Τρίτη
20-1-2015 & ώρα 19:00,
στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ των γραφείων
(Παν. Γρηγορούσης 36) στο Ζεφύρι.
Θα παραβρεθούν και θα χαιρετίσουν
υποψήφιοι βουλευτές της
Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής

«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ»
Π. Καμμένος:
Αυτοί είναι οι
όροι μου στον
Αλέξη Τσίπρα

(Βέβαιος ότι οι Ανεξάρτητοι Ελληνες θα μπουν στη
Βουλή εμφανίστηκε ο
Πάνος Καμμένος, που
έθεσε τους όρους του για
να συμμετάσχει σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Τα ζητήματα της Θράκης
και της ΑΟΖ, το όνομα
«Μακεδονία», η μη αποδοχή οποιουδήποτε σχεδίου Ανάν 2, καθώς και
χαμηλή φορολογία είναι οι

προϋποθέσεις
που
βάζει ο κ. Καμμένος, όπως
αναφέρει σε συνέντευξή
του
στην
εφημερίδα
«Πρώτο Θέμα».
Ακόμη, μεταξύ άλλων,
επαναλαμβάνει ότι το
χρέος δεν είναι βιώσιμο
σημειώνοντας «δε νομίζω
ότι υπάρχει κανένας Ελληνας ή ξένος που να
πιστεύει ότι αυτό το χρέος
είναι βιώσιμο εκτός από
τον ίδιο τον Σαμαρά».

10 - ΘΡΙΑΣΙΟ
9.808.760 πολίτες καλούνται να
ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές

ΕΛ ΛΑ ΔΑ - ΕΛΛ ΑΔΑ

Στη Χαλκίδα "χτύπησαν" οι "ληστές
με το ηλεκτρικό σίδερο"

Αποφασιστική εκλογική κατηγορία
οι ψηφοφόροι άνω των 65 ετών

Συνολικά 9.808.760 πολίτες καλούνται να ψηφίσουν
στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Βάσει των επίσημων στοιχείων, 5.060.877 είναι οι
γυναίκες και 4.747.883 οι άνδρες. Όπως διαπιστώνεται
από το ΥΠΕΣ η δυναμική του εκλογικού σώματος παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια: 9.834.970
(το 2009), 9.850.802 (το 2012) και 9.808.760 (το 2015).
Τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη παρουσιάζει η Περιφέρεια Β' Αθηνών με 1.428.759 εκλογείς και τη μικρότερη εκλογική δύναμη εμφανίζει η Περιφέρεια Λευκάδας με
29.152 εκλογείς.

Σε ό,τι αφορά τους θανάτους εκλογέων, συγκριτικά με
το 2012 -οπότε είχαν διεξαχθεί οι προηγούμενες βουλευτικές εκλογές- στη χώρα σημειώθηκε μείωση κατά
26.210 εκλογείς, μεταξύ των οποίων 15.846 λιγότερες
γυναίκες και 10.361 λιγότεροι άνδρες.
Σε ό,τι αφορά τους νέους εκλογείς (αυτούς δηλαδή που
θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές), ανέρχονται σε 273.941 πολίτες, μεταξύ των οποίων 138.733 νέοι άνδρες και 135.208 νέες
γυναίκες. Από αυτούς, οι 224.272 είναι νέοι που ενηλικιώθηκαν μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και οι
υπόλοιποι νέοι εκλογείς από πολιτογραφήσεις.

Οι νέοι εκλογείς από πολιτογραφήσεις αυξήθηκαν,
από το 2012 έως σήμερα, κατά 49.669 πολίτες. Από
αυτούς, 13.595 απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα το
2012 (μετά τη διεξαγωγή των εκλογών), 18.479 απέκτησαν την υπηκοότητα το 2013 και 13.765 απέκτησαν την
υπηκοότητα το 2014 έως την Ε' αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (αρχές Οκτώβριος 2014).
Σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή του εκλογικού
σώματος, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του
ΥΠΕΣ την αποφασιστική εκλογική κατηγορία αποτελούν
οι ψηφοφόροι άνω των 65 ετών, που είναι υπερδιπλάσιοι των ψηφοφόρων ηλικίας 42-47 ετών που αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα.
Οι εκλογείς άνω των 65 ετών ξεπερνούν τα δυο εκατομμύρια, ενώ οι 42-47 ετών είναι μόλις ένα εκατομμύριο
εκλογείς. Από 900.000 ψηφοφόρους παρουσιάζονται
στις ηλικίες 36-41 ετών, 48-53 ετών, 54-59 ετών και 3035 ετών, ενώ ο αριθμός μειώνεται στις 825.000 για την
ηλικιακή ομάδα 60-65, στις 725.000 για την ηλικιακή
ομάδα 24-29 και στις 672.000 για την ηλικιακή ομάδα
18-23 ετών.

Βγαίνουν ξανά οι ομπρέλες

-Συννεφιά και βροχές σήμερα

Την εμφάνισή τους κάνουν ξανά τα σύννεφα, καθώς σήμερα αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, αρχικά στα δυτικά και το βράδυ και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.Η αναλυτική πρόγνωση του
καιρού για την Αττική: Καιρός, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Τέλος στο μπελά της απογραφής για τους «μικρούς» -Ποιοι απαλλάσσονται

Απαλλάσσονται οι μικρές επιχειρήσεις από το βραχνά της απογραφής, που και κόστος συνεπάγεται και χαμένες εργατοώρες, χωρίς μάλιστα να προσφέρει το παραμικρό στις ελεγκτικές υπηρεσίες
του υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση της Κατερίνας Σαββαΐδου, απαλλάσσονται ενδεικτικά οι
εξής επιχειρήσεις: Φαρμακεία - Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ) - Ανθοπωλεία - Βιβλιοπωλεία - Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου
Ζαχαροπλαστεία - Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια
Επιχειρήσεις εμπορίας ειδών διατροφής (παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, ιχθυοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), ψιλικών, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική), χρωμάτων - Περίπτερα κλπ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ανανέωσης
της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, έως τις 31 Μαρτίου θα είναι δυνατή
τόσο η ηλεκτρονική ανανέωση των δελτίων ανεργίας, όσο
και μέσω της μετάβασης των ενδιαφερομένων στα τοπικά
ΚΠΑ2 της περιοχής τους.
Από την 1η Απριλίου όμως και μετά, θα παραμείνει εν ισχύ
μόνο η ηλεκτρονική διαδικασία. Εκτός της συγκεκριμένης
παροχής θα είναι μόνο οι άνεργοι που λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας, όσοι λαμβάνουν το επίδομα μακροχρόνια ανέργων και το βοήθημα για τους αυτοτελής και ανεξάρτητα απασχολούμενοι.

Οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των λοιπών παροχών του Οργανισμού μπορούν, με τη
χρήση των απαραίτητων κωδικών, να έχουν πρόσβαση, γρήγορα και εύκολα, στις νέες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθώντας τα εξής «βήματα»:
1) Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εισέρχονται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από οποιονδήποτε
χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης και στη συνέχεια,
2) Επιλέγουν το πεδίο «e-Υπηρεσίες» όπου υπάρχουν
αναλυτικές οδηγίες που τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τις
ενέργειες τους. κατέβάστε εδώ τον αναλυτικό οδηγό του
ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική ανανέωση.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Στη Χαλκίδα "χτύπησαν" αυτήν την φορά - ως όλα δείχνει η μεθοδολογία ληστείας σε βάρος 54χρονης - οι
"ληστές με το σίδερο", οι οποίοι αφού μπήκαν στο σπίτι
της, την έδεσαν και στη συνέχεια την έκαψαν στο πρόσωπο με ηλεκτρικό σίδερο, προκειμένου να τους αποκαλύψει πού κρύβει τα χρήματά της.
Συγκεκριμένα, δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν γύρω στη μία, σήμερα
τα ξημερώματα, στην οικία όπου διαμένει η προαναφερόμενη 54χρονη και αφού την έδεσαν με μονωτική ταινία, της έκαψαν το πρόσωπο με ηλεκτρικό σίδερο και
στη συνέχεια της απέσπασαν χρηματικό ποσό.
Η 54χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του
Ε.Κ.Α.Β., στο Γ.Ν. Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται εκτός
κινδύνου. Οι δράστες αναζητούνται.

Οι συλλήψεις στην Αθήνα
δεν σχετίζονται με τις έρευνες για
τον τζιχαντιστικό πυρήνα στο Βέλγιο

Οι συλλήψεις που έγιναν το Σάββατο στην Αθήνα δεν
έχουν καμία σχέση με τις έρευνες για τον τζιχαντιστικό
πυρήνα στο Βέλγιο. Αυτό εκτιμούν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα για τον τζιχαντιστικό πυρήνα που εξαρθρώθηκε στα μέσα της
περασμένης εβδομάδας, ενώ τα μέλη του ετοιμάζονταν
να διαπράξουν επιθέσεις.
«Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των
προσώπων αυτών και της έρευνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Έρικ Φαν Ντερ
Σιπτ.
Πηγές της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τέσσερις συλλήψεις στην Αθήνα, διευκρινίζοντας ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει στείλει γενετικό υλικό και
αποτυπώματα για να επιβεβαιωθεί εάν μεταξύ των
συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο Αμπντελχαμίντ
Αμπααούντ, ένας 27χρονος Βέλγος μαροκινής καταγωγής που από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζεται ως επικεφαλής του τζιχαντιστικού πυρήνα.
Όταν ρωτήθηκε για τον Αμπααούντ η ομοσπονδιακή
εισαγγελία αρνήθηκε για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν διοικούσε και χρηματοδοτούσε
το δίκτυό του από την Ελλάδα ή την Τουρκία, όπως
αναφέρουν πολλά βελγικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο, ο Αμπααούντ επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον αδελφό ενός από τους
φερόμενους ως τζιχαντιστές που σκοτώθηκαν όταν
αστυνομικοί επιτέθηκαν στο κρησφύγετό τους στη Βερβιέ, στο ανατολικό Βέλγιο, το βράδυ της Πέμπτης.

Στο εδώλιο δύο κτηνίατροι
για «φακελάκι» 30.000 ευρώ

Στην περίπτωση που υπάρχουν εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και δικαιούχοι των λοιπών παροχών του
ΟΑΕΔ, να μην έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, μπορούν να προσέλθουν
σε οποιαδήποτε υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να
πιστοποιηθούν και να παραλάβουν κλειδάριθμο και κωδικούς
πρόσβασης.
Με τον τρόπο αυτό οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι
άνεργοι, θα μπορούν στο εξής να ανανεώνουν με ευκολία τα
δελτία ανεργίας, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών
πριν ή πέντε ημερών μετά την ημερομηνία της υποχρεωτικής
ανανέωσής τους.
Επίσης, όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα μπορούν να
αντλούν άμεσα τις βεβαιώσεις ανεργίας. Στο επόμενο διάστημα θα καταργηθεί η ανάγκη έκδοσης κλειδαρίθμου για την
είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και πλέον οι
άνεργοι θα μπορούν χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν
στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού να χρησιμοποιούν τους κωδικούς
του Taxisnet

Την παραπομπή δύο κτηνιάτρων που κατηγορούνται
για παθητική δωροδοκία και εκβίαση καθώς αξίωσαν
«φακελάκι» 30.000 ευρώ αποφάσισε με βούλευμά του
το δικαστικό συμβούλιο.
Η υπόθεση αφορά αγελαδοτρόφο της Θεσσαλονίκης,
από τον οποίο οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι ζήτησαν
30.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία
έκδοσης άδειας σφαγής δεκάδων βοοειδών τα οποία
είχαν προσβληθεί από φυματίωση και μελιταίο πυρετό,
ώστε στη συνέχεια να αποζημιωθεί ο 42χρονος κτηνοτρόφος.
Ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. και στήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη
των κτηνιάτρων. Προσημειώθηκαν 12.000 ευρώ, τα
οποία παρέδωσε ο καταγγέλλων σε προκαθορισμένο
ραντεβού.
Για την υπόθεση κατηγορήθηκε και τρίτος κτηνίατρος,
τον οποίο απάλλαξε, όμως, το δικαστικό συμβούλιο.
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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

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

Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Για την 14η αγωνιστική της Γ΄ κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ ο ΟΚ Ελευσίνα
ς γνώρισε την ήττα από τη Δάφνη Αγ. Δημητρίου με σκορ 60-64(2532).
Ο ΟΚΕ έχασε άλλον ένα ''στα μέτρα του'' αγώνα, αλλά αγωνιστικά
μοιάζει πολύ βελτιωμένος και ευελπιστεί ότι οι εμφανίσεις στο δεύ
τερο γύρο θα φέρουν τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα για
να σωθεί.
Διαιτητές: Χρηστίδης Π., Μανουσόπουλος
ΟΚ Ελευσίνας (Διολέτης, Τσικίνας): Τηγάνης 8(1), Αντωνάρας 7,
Πατάλας 10, Χρήστου 5, Παπαχριστοδούλου 9, Δούκας , Δασκαλά
κης , Αρβανίτης 19(2), Κουρίλας , Λιώρης 2
ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ. (Τάσος): Ζέρβας 9, Μπάκας 4, Ρούσσης 11 , Φλ
έγκας 16 , Αλεξανδρόπουλος 5(1), Θεοδώρου 6 , Σωτηρόπουλος , Κασβής 2, Ελενίτσας , Παπανικολάου , Κακαράτζας 12(1)
***Την επόμενη αγωνιστική ο ΟΚΕ αγωνίζεται στο κλειστό Αργυρούπολης με τα Σούρμενα Ελληνικού στις 20:00.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜ. ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ 65-54(35-23)

Ο Βύζαντας Μεγάρων έκοψε στην αίθουσα Παζλ στην
παραλία Μεγάρων, την Βασιλόπιτα για το 2015.
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη απο κόσμο οι ακαδημίες η
πρώτη ομάδα, μέλη η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον
Δήμαρχο Μεγαρέων, ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ Μιχάλης
Τζανόπουλος, βουλευτές, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων και πολλοί φίλοι και οπαδοί του ιστορικού σωματείου.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Κουργιαλής, αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος ενώ χαιρετισμό εκ
μέρους του συλλόγου έκαναν ο Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Στήριξης Θεόδωρος Μιχάλαρος, ο
Γραμματέας Άρης Γεωργίου, ο επικεφαλής των ακαδημιών Μάκης Μήτσος καθώς και ο αρχηγός της πρώτης
ομάδας Άκης Στρατάκης.
Ο Θεόδωρος Μιχάλαρος αναφέρθηκε στην πορεία
σωτηρίας της ομάδας στην Γ΄ εθνική.
Αναφέρθηκε στους χορηγούς της ομάδας ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους μεγάλους χορηγούς, την εταιρεία
Μέγαρα Ρέζινς της οικογενείας Φάνη και τον Αθανάσιο
Μαρτίνο.
Ο Άρης Γεωργίου τόνισε με έμφαση τη δουλειά η οποία
γίνεται εδώ και 14 χρόνια στις ακαδημίες της ομάδας οι
οποίες αποτελούνται από 120 ποδοσφαιριστές ηλικιών 6
έως 15 ετών.
Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη να στηριχθεί η ομάδα
ώστε να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες δυσκολίες οι οποίες οφείλονται στις πολύ δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των καιρών.
Στην ανάγκη για επικράτηση του φίλαθλου πνεύματος
και την νίκη να μην θεωρείται ως αυτοσκοπός μίλησε ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης.

Με νόημα η επισήμανση του Κλεάνθη Βαρελά ότι μετά
από πολλά χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας
αποτελείται από Μεγαρείς.
Ιδιαιτέρως τόνισε ότι οι αιρετοί οφείλουν με κάθε τρόπο
να στηρίζουν τον Βύζαντα ενώ κάλεσε τον Δήμαρχο να
μεριμνήσει ώστε να γίνει κατάλληλη η φυσική έδρα της
ομάδας, το δημοτικό γήπεδο, ώστε να αγωνίζεται εκεί.
Εξάλλου παραβρέθηκε και ο βουλευτής της Ν.Δ κ. Θανάσης Μπούρας.

Την ήττα γνώρισε και ο ΓΑΣΕ εκτός έδρας απο τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου.Διαιτητές: Τεφτίκης Κ. , Σκουλαρίκης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Ζερβουλάκος, Νικάκης ) :Παναγόπουλος 4, Μανίκας , Ταρανάς , Κουτρόπουλος 5(1) , Κασσάνος 8
, Αδράμης 9(1) , Αποστολάκης 14, Κουντούρης 6, Λούκος , Χριστόπουλος 17(2), Παπαζαχαρίου 2, Ακρίβος
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης): Παπαϊωάννου 5 , Στεφάνου 2 , Παρμαξίδης , Καρράς 12 , Παραλής 2, Μπρέμπος , Αντων
ίου 14(2), Κοσκινάς 11(1), Λάσκος 6 , Νερούτσος , Μαρούγκας 2, Ρομάϊ
***Την επόμενη 15η αγωνιστική 23/1 ο ΓΑΣΕ αγωνίζεται στο κλειστό Ανδρέας Δασκαλάκης στις 21:00 με την ΑΕ Ρέντη.

ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1
Φεβρουαρίου οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ν
έας Περάμου και οι φίλοι τους θα εκδράμουν σε
συνδυασμό με φιλικό παιγνίδι Πάτρα και Καλά
βρυτα.
Αναχώρηση Σάββατο πρωί για Πάτρα 08.00 άφιξη
Πάτρα γύρω στις 10.30. Φιλικό παιχνίδι 11.30 με
επιλέκτους Πατρών. Μετά τον αγώνα αναχώρηση
για το ξενοδοχείο Μεντιτερανέ στην οδό Αγιου
Νικολάου .
Την άλλη μέρα μετά το πρωινό αναχώρηση για
Καλάβρυτα. Τιμή κατά άτομο 40 ευρώ που
περιλαμβάνει ξενοδοχείο με πρωινό και πούλμαν.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 21-12015 .

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ
Απο τους προπονητές παίδων -νέων της ΕΠΣΔΑ
Σωκράτη Τυρλή και Αποστόλη Λινάρδο καλούνται
οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την Δευτέρα να βρ
ίσκονται στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για
προπόνηση.
ΠΑΙΔΕΣ(15:15)
Τυρλής, Σταύρος Αντ.( Πανελ/κός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Φίλης, Πουρσανίδης
Καίσαρης(Πανελευσινιακή Ένωση)
Γκέρτσος, Σεμερτζάκης, Γκουσέτης(Ακράτητος)
Μανάφας, Τσαλούχος, Χειλετζάρης Γ., Χειλετζάρη
ς Φ.,Ταχτσίδης, Βελισσάριος, Ζίου(Λέων)
Κωσταράς, Τσίτος Κωνσταντίνος(Αγ.Ανάργυροι)
Τερζάκης(ΠΑΟ Κουντούρων)
Τσακουρίδης(Πανελευσινιακός)
Σκλιάς(Μανδραικός)
ΔριμούσηςΑργώ Μεγάρων)
Δανιηλίδης(Πυρρίχιος)

ΝΕΟΙ(16:15)
Σοφιανίδης(Δύναμη)
Κοκαβέσης(Ακράτητος)
Μαυρίδης, Κεσόβ(Πυρρίχιος)
Λάλας, Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας)
Μπίκας(Σκορπιός)
Αναστασίου, Μιχαήλης, Χόντοας(Ν.Πέραμος)
Σαμαράς, Μινοσιάν, Μανάφας(Λέων)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός)
Βαρελάς(Βύζας)
Χιονίδης(Απόλλων Ασπροπύργου)
Καλαιτζής(Μεγαρικός)
Πέππας(Κριός)
Παππάς, Σαμαράς, Μαυρίδης, Ντούκας(Σκορπι
ός)
Σαμαράς, Κανακάρης, Σαββίδης(Λέων)
Λιόλιος(Αίας Παραλίας)

Η ΛΕΜΜ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ
Τα μέλη της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων έκοψαν
την βασιλόπιτα στο εντευκτήριο του Κυριακούλειου
Πολιτιστικού Κέντρου.
Εκτός από τους αγώνες τους οποίους διοργανώνει, η
ΛΕΜΜ συμμετέχει σε πολλές κοινωφελείς δράσεις όπως
περιπολίες αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυση του
κοινωφελούς έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και
Σαλαμίνος αλλά και κοινές δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής
σε συνεργασία με την Εθελοντική Οργάνωση Κούρος και την
Τροχαία Μεγάρων.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε και έκοψε ο π. Αλέξανδρος
Κουργιαλής ενώ χαιρετισμό, σύντομο απολογισμό 2014 και
ανακοίνωση δράσεων για το 2015 έκανε ο πρόεδρος της Λέ
σχης Νίκος Παπαπανούσης.
Φέτος, μεταξύ των δράσεών της, η ΛΕΜΜ έχει προγραμματ
ίσει για τον Οκτώβριο την διοργάνωση αγώνα ταχύτητας
στην πίστα του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων.
Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμού
λης, οι Αντιδήμαρχοι Ιερόθεος Πολυχρόνης και Σταύρος Φωτ
ίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Σωτηρίου, το Μέλος
του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων Αναστασία Τσίγκρη.
Επίσης αντιπροσωπεία της Εθελοντικής Οργάνωσης Κού
ρος αποτελούμενη από τους Αντώνη Κατερινίτσα και Σωτήρη
Γιαννόπουλο.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΑ...
Ο Αχαρναικός γνώρισε την ήττα στην
απο
την
Πάτρα
Παναχαική 2-0.
Στο 25΄ Ο Μαρουκάκης έδωσε στον
Ζλατκόφσκι,
που
τροφοδότησε τον Στεργίδη ο οποίος με σουτ μέσα από
την περιοχή άνοιξε το σκορ.
Εντεκα λέπτα αργότερα ο Ζλατκόφσκι κέρδισε τις
κόντρες, σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Διαιτητής: Μιχαηλίδης (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Νταλούκας (Τρικάλων), Κολοσιώνης
(Αιτ/νίας)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Δημήτρης Σπανός): Παπαδόπουλος,
Ασίγκμπα, Κάργας, Άλμπι, Αναστασόπουλος, Χαρτσιάς (59' Φουρλάνος), Στεργίδης, Μαρουκάκης (87'
Μασούρας), Μπαλού (77' Χούσα), Ζλατκόφσκι
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Παγούδης, Εμέκα,
Ιορδανίδης, Νιάρος, Ζώνας, Γιέσιτς, Παπατόλιος (57'
Καλαμιώτης), Ιωαννίδης, Ταμπάκης (81' Αθανασόβ),
Καλογερόπουλος (75' Σκαθαρούδης), Μωυσιάδης.
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Γ'ΕΘΝΙΚΗ:
ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ Ο
ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ
ΚΙΒΕΡΙΟΥ
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
Ο Βύζαντας παραχώρησε λευκή
ισοπαλία στον Ερμή Κιβερίου αφού
το σφύριγμα της λήξης του Βοιωτού
Ψυχούλα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκόλ.
Βοηθοί: Παγουράς, Σοφός(Βοιωτίας)
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Τερεκανίδης,
Χουστουλάκης, Δημακάκος, Διαμαντόπουλος, Βαασιλάκος, Σιδέρης,
Μιχαλόπουλος, Παπαδόπουλος,
Μητρόπουλος, Στρατάκης, Βλάχος
Αναπληρωματικοί: Κολιόπουλος,
Βαρελάς, Ανδριανόπουλος, Δημητρούλης, Κορομηλάς, Αλεβίζος,
Χατζημελετιάδης

ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ: Σωτηρόπουλος, Τζιέρης, Ζίου, Φίλης, Σελής,
Κάπλαντζης, Καλυβόπουλος, Άνι,
Χρήστος, Μαρίνης, Καλογιάννης
Αναπληρωματικοί: Ισούφι, Παναγόπουλος, Ζαραφωνίτης, Κοζιώτης,
Σβίγγος, Μπιτζής, Κακκάβας
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Ζακυνθιακός – Αχαϊκή 1-1
Βύζας Μεγάρων – Ερμής Κιβερίου
0-0
Αστέρας Μαγούλας – Αιολικός 0-2
Παναργειακός – Μανδραϊκός 1-0
Παναρκαδικός – ΠΑΟ Βάρδας 1-1
Καλαμάτα – ΠΑΟ Λουτρακίου 0-0
ΑΟ Κύμης - Πανελευσινιακός 0-3
α.α
Ρεπό: Δόξα Νέας Μανωλάδας
Η Βαθμολογία

Παναργειακός 32
Πανελευσινιακός 28
Αιολικός 27
Καλαμάτα 26
Λουτράκι 23

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ:
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασμό του ο Ακράτητος
Λιοσίων επικράτησε 2-0 του σκληροτράχηλου ΠΑΟΚ
Μάνδρας. Οι πράσινοι τα βρήκαν σκούρα απέναντι απο
τους φιλοξενούμενους. Ομως οι δύο αλλαγές(χρυσάφι)
που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Ακράτητου Γιώργος Μαύρος άλλαξε άρδην το
σκηνικό με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες Ντάμπος Λ. 60'
και Κουκούλης 86' να σημειώσουν και τα δύο γκόλ και
να σημειώσουν την 14η νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Διαιτήτευσε ο Βάτσιος με βοηθούς τους: Πρέντζα-Φαρμάκη
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Γιώργος Μαύρος):Σαββόπουλος, Αγκάνοβ(60' Καμπέρης), Ζησούδης(80'Κουκούλης), Καράπαπας, Λαυρεντίεβ, Πλαβούκος(46'Ντάμπος Λ), Λούντζης, Γκότση, Ντάμπος Χ, Τσιγγόπουλος,
Παρασίδης.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος):
Τσέπερης, Πανοηλίας, Λάλλας, Στέρπης, Δρούγγος,
Ευαγγέλου, Σακόβ(60'Μπόνο), Αντωνίου(46'Κόρμαλης), Μπέλσης, Καζαντζίδης, Παπακωνσταντίνου.

Η ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2-1 ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΣ.ΔΟΞΑΣ

Υστερα από ένα δυνατό μάτς η ΑΕ Ζεφυρίου επικράτησε της Ενωσης Πανασπροπυργιακού Δόξας με 2-1.
Πρηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 18' με το Νασάι για να

φέρει το μάτς στα ίσια ο Κομιώτης στο 71'. Οκτώ λεπτά
αργότερα ο Ιωσηφίδης πέτυχε το δεύτερο γκόλ και
έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Διαιτητής ήταν ο Σταθόπουλος που απέβαλε στις
καθυστερήσεις τον Τσιλιγγερίδη(Ενωσης) ο οποίος κτύπησε τον Καζάντζη.Βοηθοί οι: Νάκος-Ντζουροπάνος.
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος):
Κολιάκης, Κατσαρός(78' λόγω τραυματισμού Φυσάκης),
Σφακιανάκης Κ., Πουλικίδης, Ράγγος, Ρεφενδάριος Α.,
Κουτσιούμπας(55'Πλατανιάς), Νασάι, Ιωσηφίδης, Καζάντζης, Σφακιανάκης Αγ(89'Παππάς).
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ(προπονητής Παντελής Κοπαλάς):Σταθόπουλος, Κατίδης, Φωτιάδης(79'Πολυτάρχου Φ), Πολυτάρχου Κ, Κομιώτης,
Κάτσος, Τσιανάκας, Σιδηρόπουλος(46'Τσιλιγγιρίδης),
Καλογρίδης, Καγκελίδης(57'Μούτας).

Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 3-0 ΤΗΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Καλύτερος ο Ικαρος Νεοκτίστων Ασπροπύργου επικράτησε 3-0 της Πανελευσινιακής Ενωσης. Τα τέρματα
σημείωσαν οι: Ατματζίδης 25' Αμπατζής 68' Βράντζας
89'.
Διαιτήτευσε ο Σαββόγλου. Βοηθοί: Πατέστη-Πανουτσάκος.
ΙΚΑΡΟΣ: Κατσαπρίνης, Μπετσόλη, Κάτσος(62'Φλοριάν), Ντεγκράν, Αμπατζής, Καμπόλης, Βράντζας, Πέππας(81'Πετρίδης), Θώμογλου(74'Μυλωνάς),Ατματζίδης, Βλάχος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ: Κυδώνης, Καλαθάς(80'Χρηστάκης Γ), Τσάλος, Οικονομόπουλος, Χρηστάκης Ε, Τρίκας, Λογοθέτης, Αδάμ(72'Κωνσταντής),
Γκιάτης, Πέππας, Δούκας,.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 3-1 ΕΚΤΟΣ
ΤΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Η ομάδα του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου

Δόξα Ν. Μαν. 23
ΠΑΟ Βάρδας 19
Ζακυνθιακός 17
Βύζας 16
Ερμής Κιβ. 14
====================
Παναρκαδικός 14
Αχαϊκή 12
Μανδραϊκός 7
Αστέρας Μαγ. 7
Κύμη -19
* Η Κύμη έχει δέκα μηδενισμούς
και -20 βαθμούς
Επόμενη (15η, 28/1, 15:00)

Ερμής Κιβ. - Ζακυνθιακός
Αιολικός - Δόξα Νέας Μανολάδας
Πανελευσινιακός - Βύζας
Μεγάρων
Μανδραϊκός
Αστέρας
Μαγούλας
ΠΑΟ Βάρδας - Κύμη
Λουτράκι - Παναργειακός
Καλαμάτα - Παναρκαδικός
Ρεπό: Αχαϊκή

πέρασε σαν σίφουνας απο το γήπεδο Γ.Ρουμελιώτης
και επικράτησε του Ελευσινιακού και συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του με την επιστροφή του στην α' κατηγορία.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκόρ στο 7' μετον Εφραιμίδη για να φέρει το μάτς στα ίσια τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μειμαρίδης. Για να σημειώσουν στο 65' και στο 85'
άλλα δύο γκόλ οι Γεωργιάδης, Παπαδόπουλος Ν.
Διαιτήτευσε ο Κουντουριώτης. Βοηθοί: ΚουρομπίλιαΚαπρέτσος.
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Ραπτοδήμος, Τζαφέρης, Τυρλής(67'Κουσιωρής),Οικονομόπουλος, Μυλωνάς, Θεοδωρόπουλος, Σγουρόπουλος(64'Παπδόπουλος), Τούσης, Απαζίδης(80'Πέππας), Πανιτσίδης, Εφραιμίδης.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ: Σωπιάδης, Μεντικίδης, Καμενίδης, Μπαιράμωβ, Εραλίδης, Μιχαηλίδης, Παπαδόπουλος Ν, Γεωργιάδης, Σωπιάδης, Γκαβζίδης, Μειμαρίδης(ΠαπαδόπουλοςΧ).

Η ΑΡΓΩ 2-0 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Η Αργώ Μεγάρων επικράτησε στο γήπεδο της Νέας
Περάμου του Αστέρα Άνω Λιοσίων 2-0 στο πλαίσιο της
13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας
ΕΠΣΔΑ.
Τα γκολ: 12΄ Ζουμπουρλής,, 33’ Μητρόπουλος
Στο 52΄ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη (λόγω επικινδυνότητας) ο Θεοδωρόπουλος του Αστέρα
Διαιτητής: Δημόπουλος. Βοηθοί Παγωνάς, Κρετσίμος)
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Ι. Μαργέτης): Ανδρέου, Στρατούρης Χ., Μητρόπουλος, Γελάδας, Στρατούρης Σ., Βοϊδήλας, Μπέλσης (83΄ Μανθόπουλος), Γνάτης (74΄Τσιούνης), Ζουμπουρλής
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (προπονητής Ρουσινός):
Κρητικός, Βασιλείου (46’ Παπαϊωάννου), Σιδηρόπουλος, Θηβαίος, Σμαΐλης, Βέιζι (46’ Λιγνός), Κουκουρδέλης, Χρυσίδης, Τσεβάς (46’ Θεοδωρόπουλος –κόκκινη
κάρτα), Δαμιανόπουλος, Καλλίνικος, Λιγνός, Τσολακίδης.
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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

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με
την
υπ΄αριθμό
10/1231/16-01-2015
(ΑΔΑ:ΩΑΜ2ΩΡΥ-ΞΓ1) απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20
του Ν.4024/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του
Ν. 4071/2012 και το άρθρο 15
του Ν.4147/13, του άρθρου 48
του Ν.3584/07 , καθιερώνεται
υπερωριακή εργασία στους
υπαλλήλους , με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζη-

μίωση, για την κάλυψη των
αναγκών λειτουργίας των
υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης , για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση
της απόφασης έως 31-122015.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Βαλασόπουλος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριαρι 80 τμ
στα Άνω Λιόσια περιοχή Δροσούπολη
με 3 κρεβατοκάμαρες, 1 σαλόνι - κουζίνα
και μπάνιο. Πληροφορίες στο 210 2474182
και 6977543331

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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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 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

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.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
8.10.14
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%.

(5.1.15)

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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ΠΕΔΑ: Παρατάξεις του Δ.Σ.
απέρριψαν πρόταση του
επικεφαλής, Δημήτρη
Στεργίου-Καψάλη, για
συνάντηση με τους
Σαμαρά και Τσίπρα

Μ

ετά την απόρριψη τής εύλογης πρότασης - εισήγησης τού επικεφαλής της
Παράταξης «Ενωμένη Αυτοδιοίκηση
Αττικής» στην ΠΕΔΑ, Δημάρχου Πεντέλης,
Δημήτρη Στεργίου-Καψάλη, για συνάντηση με
τους κ.κ. Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα,
τόσο από τις Παρατάξεις που συγκροτούν το
Προεδρείο, όσο και από τις λοιπές Παρατάξεις
του Δ.Σ., ο κ. Στεργίου "προχώρησε" στην αποστολή επιστολών προς τους δύο πολιτικούς
αρχηγούς, προκειμένου να τους εκθέσει τα
σοβαρά θέματα, που απασχολούν και απαξιώνουν την αυτοδιοίκηση στην Αττική και ευρύτερα».
«Η εισήγησή μας ήταν, το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ να
ζητήσει συναντήσεις με τους Προέδρους της Ν.Δ.
κο Αντώνη Σαμαρά και του ΣΥΡΙΖΑ κο Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να τους ενημερώσει, αλλά και
να διεκδικήσει της δέσμευσή τους σε εκκρεμή
ζητήματα θεσμικής, πολιτικής και οικονομικής
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η πάγια θέση της Ε.Α.Α. είναι ότι η αδυναμία
υλοποίησης, ή έστω προώθησης, αυτών των
αιτημάτων οδηγούν σε περαιτέρω απαξίωση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λειτουργών της.
Ενόψει των εκλογών θεωρούσαμε αυτονόητο ότι
τα αυτοδιοικητικά συνδικαλιστικά όργανά μας θα
είχαν επιτύχει συναντήσεις με τους πολιτικούς
αρχηγούς.
Περιμέναμε, λοιπ όν, το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ και λειτουργώντας με μοναδικό κριτήριο την αυτοδιοικητική του αποστολή να εγκρίνει έστω την πρότασή μας, αλλά ΟΥΤΕ αυτό
έγινε!
Δημιουργούνται πλέον εύλογες απορίες: Το
Δ.Σ. κατάλαβε την πρότασή μας ή λειτουργεί
π ροληπ τικά εξυπ ηρετώντας διεκδικητές της
εξουσίας;» τονίζεται στην ανακοίνωση της Ε.Α.Α.
και προστίθεται:
«Η Ε.Α.Α. επιμένει στην πρότασή της. Γι’ αυτό
και απευθύνει σήμερα επιστολή στους κ.κ. Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα ζητώντας άμεση
συνάντηση μαζί τους για να θέσει σε γνώση τους
τα σοβαρά εκκρεμή θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να τους παραδώσει έγγραφο με
συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν την επίλυσή τους».

Πώς θα ρυθμίζονται
τα «κόκκινα» δάνεια
ΚΥΑ: Τι προβλέπει η
απόφαση για τις
μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές, η
κυβέρνηση έδωσε λύση στο πρόβλημα των
«κόκκινων» δανείων των επιχειρήσεων και
«ανάσα», ως εκ τούτου, σε ένα σημαντικό
κομμάτι της αγοράς.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας
για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς
φορείς (τράπεζες κ.λπ.) που θα πρέπει να
υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως και
των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται
αναφορικά με την αξία των περιουσιακών
τους στοιχείων.
Ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών
φορέων, φορολογικής διοίκησης και φορέων
κοινωνικής ασφάλισης.
Συγκεκριμένα, η αίτηση υπαγωγής στη
ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014
περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του
οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται, περιλαμβάνει:
* Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
* Κατάσταση των κινητών περιουσιακών
στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα,
απαιτήσεις κ.ά.).
* Αποτύπωση των υποχρεώσεων που
απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
* Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων ασκεί
συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του
οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-12010.
* Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9,
εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και
ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ,
πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της
εταιρείας).

* Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την
κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
και την ΗΔΙΚΑ.
Επίσης, η υπουργική απόφαση καθορίζει
τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν
προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση,
προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και
προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους
20% που προβλέπει ο νόμος.
Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό
αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες
αυτής. Κατά το νόμο, προϋπόθεση για τη
ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και
τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον βέβαια
υπάρχουν.
Υπογραμμίζεται πως εάν ο οφειλέτης δεν
εκπληρώνει για πάνω από τρεις μήνες οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν, τότε αναβιώνει συνολικά η οφειλή.
Αν, δηλαδή, δεν καταβάλλει πάνω από τρεις
δόσεις στην εφορία, σταματά η ισχύς της
ρύθμισης και προς τους άλλους πιστωτές
(ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) και μάλιστα
οι οφειλές γίνονται απαιτητές αμέσως στο
όλον και ληξιπρόθεσμες.
Οι οφειλές που τελούν σε καθυστέρηση
προς χρηματοδοτικούς φορείς υπερβαίνουν
τα 40 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 13
δισ. αφορούν επιχειρήσεις που ο τζίρος
τους φθάνει έως 2,5 εκατ. ευρώ.
Κατά τη ρύθμιση, οι διαγραφές ανά χρηματοδοτικό φορέα αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και οι διαγραφές αυτού του χρηματοδοτικού φορέα
προς τον επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαί
νουν αθροιστικά το ποσό των 500.000
ευρώ.

Αν, λοιπόν, μια επιχείρηση με τζίρο 2,5
εκατ. ευρώ χρωστά σε δύο τράπεζες 1,5
εκατ. ευρώ θα μπορεί να διαγράψει, ανά
τράπεζα, από 500.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1 εκατ.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι υπάγονται σε
ρύθμιση οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες με κύκλο εργασιών κατά τη χρήση που
έληξε στις 31-12-2013 (έως 2,5 εκατ. ευρώ),
ενώ είναι απαραίτητο να μην έχουν ήδη
υπαχθεί σε ρύθμιση εάν έχουν οφειλές στην
εφορία ή και σε ασφαλιστικά ταμεία, να μην
έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου, να
μην έχει γίνει λύση της εταιρείας ή παύση
των εργασιών της, να μην έχει υποβληθεί
αίτηση υπαγωγής σε καμία διαδικασία του
πτωχευτικού κώδικα, να μην υπήρχαν στις
30-6-2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε
οφειλές σε ρύθμιση και να μην έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη.
Πρόσθετη διαγραφή
Για την παροχή αιτούμενης ρύθμισης ή και
διαγραφή απαιτείται, εφόσον υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε Φορολογική Διοίκηση ή και ΦΚΑ να έχει γίνει υπαγωγή των
οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής τους.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει στη Φορολογική Διοίκηση ή και στους
ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι
έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή και διαγραφή
δικαιούται και πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, πέραν των
προβλεπόμενων στα άρθρα 51, 54 του
ν.4305/2014, ανάλογα με τον αριθμό των
δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν συνεπάγεται την επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών ποσών
προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΦΚΑ,
λόγω της μείωσης προσαυξήσεων και προστίμων.

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.

