ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Τέλος ο κίνδυνος κατολισθήσεων
στη Λεωφόρο Σχιστού

Κατάρτιση και πρακτική
άσκηση για 7.000 άτομα
σε τεχνικά επαγγέλματα

Σελ: 2-14

Κοινοτική
πρωτοβουλία
για την απασχόληση νέων

Δήμος Χαϊδαρίου:
Ολοκληρώθηκε το έργο
διαμόρφωσης πρανούς,
το οποίο εκκρεμούσε
από το 2011

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

Δραστικά μέτρα
στον δήμο
Μεγαρέων
για την ‘’έκρηξη’’
εγκληματικότητας
Άμεση ενίσχυση του
αστυνομικού τμήματος της
περιοχής, από την ΕΛ.ΑΣ.

Σελ: 2

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ
15 εκ. ευρώ για τις υποδομές
προσωρινής διαχείρισης
στερεών αποβλήτων

Σελ: 2

«ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ»

Σελ: 3

Σε πρώτο πλάνο
η αποκατάσταση του
χώρου των αδρανών
μεταλλείων της Μάνδρας,
σε συνάντηση αιρετών
και φορεών στην
Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Σελ: 3-8

Γεμάτη χαμογελαστά
προσωπάκια και χρώματα

Σελ: 4
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ήταν η εκδήλωση
με θέμα : «Τα παιδιά
ζωγραφίζουν
στον τοίχο του 5ου
Γυμνασίου Αχαρνών

Διαβούλευση για το Πρόγραμμα
“Επισιτιστική και Βασική Υλική
Συνδρομή για τους Άπορους”

Στα γραφεία της
Περιφέρειας Αττικής

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Σελ: 13
Το Κέντρο Εργασίας
Αναπήρων Άνω Λιοσίων
επισκέφθηκε ο υποψήφιος
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης Μητρόπουλος
Σελ: 7

ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ

Σελ: 5

Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα η
απασχόληση στην Ελλάδα

Σελ: 12

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Ελευσίνα

Μηλιώσης Νικόλαος
Ι. Κοντούλη 79,
Τηλέφωνο:
2105544250
Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος
Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου,
2105580218
Φυλή - Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος
Ε. Κυκλάδων 31,
Τηλέφωνο:
2102482990

Αχαρνές

Πορικού Παρασκευή
Ι. Σαλαμίνος 36,
2102463245
Ώρες Εφημερίας
08:00-08:00
(Επόμενης)
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Τηλέφωνο:
2102403004
Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος
Κ. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114,
2105550323

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 10 έως 18
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Αναστάσιος, Αναστασία, Τάσος,
Τιμόθεος, Τίμος, Τιμοθέα, Τιμοθέη,

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

Δραστικά μέτρα στον δήμο Μεγαρέων
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για την ‘’έκρηξη’’ εγκληματικότητας
Άμεση ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος
της περιοχής, από την ΕΛ.ΑΣ.

Ε

χθές το πρωί στο Δημαρχείο Μεγάρων, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη
μεταξύ του Δήμου , αιρετών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υψηλόβαθμων στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας, με θέμα την αύξηση
της εγκληματικότητας στην περιοχή .
Η εν σύσκεψη προγραμματίσθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
ύστερα από την προχθεσινή επίσκεψη στο Υπουργείο , τού Δημάρχου Γρ. Σταμούλη και των Επικεφαλής των Δημοτικών Συνδυασμών
κ.κ. Γ. Μαρινάκη, Γ. Μπερδελή και Γ.
Μιχάλαρου.
Ο δήμαρχος, Γρηγόρης Σταμούλης και οι επικεφαλής
των συνδυασμών της αντιπολίτευσης Γιάννης Μαρινάκης, Γιώργος Μπερδελής και Γιάννης Μιχάλαρος,
καθώς και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου,
Γιώργος Μιχάλαρος, αρχικά είχαν συνάντηση με τον
διευθυντή του γραφείου του Υπουργού, στον οποίο εξήγησαν τα τεράστια προβλήματα εγκληματικότητας ενώ
αναφέρθηκαν και στο τραγικό συμβάν με τον θάνατο
ενός επιχειρηματία την Κυριακή το βράδυ.

Ο αρμόδιος διευθυντής στη συνέχεια τους παρέπεμψε
στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, Δημήτριο Τσακνάκη, καθώς το
ζήτημα δεν είναι πολιτικό, όπως ανέφερε, αλλά υπηρεσιακό.
Στη συνάντηση με τον κ. Τσακνάκη οι εκπρόσωποι του
Δήμου Μεγαρέων εξέφρασαν το αίτημα για ενίσχυση
του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, κάτι που ελήφθη πολύ σοβαρά υπόψιν καθώς ο κ Τσακνάκης ανέφερε πως θα κινήσει τις διαδικασίες για την ενδυνάμωσή του σε προσωπικό.

Κατάρτιση και πρακτική άσκηση για 7.000 άτομα σε τεχνικά επαγγέλματα

Κοινοτική πρωτοβουλία για απασχόληση νέων

Ε

ιδικό πρόγραμμα
κατάρτισης
και
πρακτικής άσκησης
για 7.000 απόφοιτους ΙΕΚ,
ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση».
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
από εθνικούς πόρους, ενώ αντικείμενο της δράσης είναι
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των παραπάνω σχολών
ηλικίας έως 29 ετών - σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth
Employment Initiative - ΥΕΙ ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
θεωρητικά μαθήματα 80 ωρών με
στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την
ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις
διάρκειας έως έξι μήνες, με λήξη
την 31η Οκτωβρίου 2015.
Το θεωρητικό μέρος υλοποιείται
αποκλειστικά στις οκτώ περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ηπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και
Βόρειο Αιγαίο), ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική
επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης
του εκπαιδευόμενου.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ

15 εκ. ευρώ για τις υποδομές προσωρινής
διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Τ

ο ποσό των 15 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
σε δήμους της χώρας ενέκρινε το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό διατίθεται από τον
προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος ο κίνδυνος κατολισθήσεων
στη Λεωφόρο Σχιστού

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Δήμος Χαϊδαρίου: Ολοκληρώθηκε το έργο
διαμόρφωσης πρανούς,
το οποίο εκκρεμούσε από το 2011
Την Κυριακή 11/01/2015 ολοκληρώθηκε
το έργο διαμόρφωσης πρανούς στο Σχιστό, στα σύνορα Χαϊδαρίου - Κορυδαλλού,
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του
δήμου Χαϊδαρίου, κόπηκαν όλοι οι βράχοι
παράλληλα με τον δρόμο και διαμορφώθηκε το ανάγλυφο του πρανούς έτσι ώστε να
μην υπάρχουν, λόγω αποσάθρωσης και
κακών καιρικών φαινομένων, κατολισθήσεις.
Ένα έργο που όφειλε να έχει γίνει από το
2011, καθώς υπήρξε μελέτη από το ΙΓΜΕ
(Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών
Ερευνών), που είχε δοθεί στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου, η οποία
μιλούσε για την επικινδυνότητα του κομματιού αυτού από κατολισθήσεις βράχων στο
δρόμο με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων.
Κάτι που δεν λήφθηκε ποτέ υπ’ όψιν, με
το έργο να μην πραγματοποιείται και να

μένει στα συρτάρια, αφήνοντας στην
«τύχη» την πτώση ή όχι των βραχώδη κομματιών του πρανούς.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

Εορταστικό κλίμα στην κοπή
της πίτας της Τεχνικής
Υπηρεσίας δήμου Φυλής

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Τ

ις θερμότερες του
ευχές, για μια δημιουργική
χρονιά
απηύθυνε σε συναδέλφους και συνεργάτες, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών, Αθανάσιος
Σχίζας, κατά την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Τεχνικής Υπηρεσίας,
που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου,
παρουσία του Δημάρχου,
Χρήστου Παππού. Ταυτόχρονα ο Αντιδήμαρχος δέχθηκε ευχές από όλους,
για την ονομαστική του γιορτή.
Ο κ. Σχίζας ευχήθηκε σε όλους υγεία και ευτυχία, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στην Τεχνική Υπηρεσία για την εργατικότητα που επιδεικνύουν κι
εκτίμησε ότι με καλή συνεργασία κι εργατικότητα, οι υποδομές του Δήμου
θα βελτιωθούν περαιτέρω.
«Από εμάς εξαρτώνται τα περισσότερα έργα ανάπτυξης του Δήμου», ανέφερε χαρακτηριστικά και παρότρυνε τους εργαζόμενους της Τεχνικής Υπηρεσίας, να συνεχίσουν να εργάζονται με ζήλο και συναδελφικότητα, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα είναι
διαρκώς δίπλα τους.
Ο Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε, επίσης, τους αιρετούς συναδέλφους του και
τους ευχήθηκε καλή δύναμη
στο έργο που έχουν να επιτελέσουν, ενώ ζήτησε να
συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία που έχει με όλους.
Ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά διατύπωσαν
και οι αιρετοί που προσκλήθηκαν από τον κ. Σχίζα να
κόψουν από ένα κομμάτι
πίτας.
Αξίζει να σημειωθεί πως τη βασιλόπιτα πρόσφερε στη Τεχνική Υπηρεσία
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ κ. Γκίκας Χειλαδάκης, στον οποίο ο Αντιδήμαρχος
Θανάσης Σχίζας απηύθυνε θερμές ευχαριστίες.
Η εκδήλωση εν συνεχεία, μετατράπηκε σε μικρό γλέντι με εδέσματα (δια
χειρός της Αρχιτέκτωνος Μηχανικού Ελένης Μισαηλίδου) για τον εορτασμό
της ονομαστικής εορτής του Αντιδημάρχου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος, Χρήστος Παππούς, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ζωή Αρβανιτάκη, Αντιδήμαρχοι, Αναπληρωτές Δήμαρχοι, Εντεταλμένοι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι.

«ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ»

Σε πρώτο πλάνο η αποκατάσταση του χώρου των αδρανών μεταλλείων της Μάνδρας,
σε συνάντηση αιρετών και φορεών στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Σ

υνάντηση, κατόπιν προσκλήσεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής , με θέμα την
αποκατάσταση του χώρου των αδρανών μεταλλείων στη θέση Μαλιαζέζα στην περιοχή Μελετάνι του
δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στην Ελευσίνα.
Γιάννης Βασιλείου: «Εμείς σαν Περιφέρεια θα
παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε τις εργασίες
αποκατάστασης της περιοχής».

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου αναφερόμενος στην εξέλιξη, που προβλέπει να κλείσουν οι
«τρύπες» των ανενεργών μεταλλείων Βωξίτη με φυσικό
έδαφος από τις εκσκαφές για την κατασκευή της γραμμής 3 του Μετρό και τελικά να φυτευτεί η επιφάνεια που
θα προκύψει, τόνισε ότι: «Το Μελετάνι μπορεί να ξαναγεννηθεί και εμείς σαν Περιφέρεια θα παρακολουθούμε
και θα ελέγχουμε τις εργασίες αποκατάστασης της

Φωτό από Εcoeleusis

περιοχής». Υπογράμμισε ότι είναι
επιβεβλημένη η
τοποθέτηση της
Δημοτικής Αρχής
Μάνδρας Ειδυλίας επί του θέματος..

Περαιτέρω ενημέρωση ζήτησε η δήμαρχος
Μάνδρας-Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη

Η κα Ιωάννα Κριεκούκη, δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας τοποθετήθηκε καταρχήν θετικά για την εξέλιξη ,διατηρώντας επιφυλάξεις και διατυπώνοντας ερωτήματα ,
ζητώντας περαιτέρω ενημέρωση.
Ο κ. Παναγιώτης Λινάρδος , αντιδήμαρχος Δήμου
Ελευσίνας , εκφράστηκε κατά βάση θετικά και επεσήμανε την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης ως προ-

ϋπόθεση για να είναι ξεκάθαρο πως δεν κινδυνεύει στο
μέλλον να γίνει εναπόθεση και επικίνδυνων αποβλήτων.

Αθανάσιος Πανωλιάσκος:Τόνισε την ανάγκη εγρήγορσης, τόσο της Περιφέρειας, όσο και των Δήμων,
των φορέων και των κατοίκων της περιοχής.

Ο κ. Αθανάσιος Πανωλιάσκος, επικεφαλής της Παράταξης Μάνδρας-Ειδυλλίας «Δημοτική Συνεργασία» ,
τοποθετήθηκε θετικά για την εξέλιξη και διευκρίνισε ότι
η σχετική νομοθετική κατεύθυνση για την προστασία
των ορεινών όγκων Δυτικής Αττικής αφήνει κενό για τη
συγκεκριμένη περιοχή , δίνοντας τη δυνατότητα η
χρήση της να καθορίζεται από κοινή υπουργική απόφαση, επισημαίνοντας όμως ότι αυτό το νομοσχέδιο
δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Τόνισε την ανάγκη εγρήγορσης, τόσο της Περιφέρειας, όσο και των Δήμων, των
φορέων και των κατοίκων της περιοχής.
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E ΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ του Δήμου Αχαρνών, του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης
& και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να
παραβρεθείτε στην 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια
συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος
όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις
19/1/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για
να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα:
«Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου Αχαρνών, του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΗ

Γεμάτη χαμογελαστά
προσωπάκια και χρώματα

ήταν η εκδήλωση με θέμα :
«Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών

Γ

εμάτη χαμογελαστά προσωπάκια αλλά και χρώματα ήταν
η εκδήλωση με θέμα : «Τα
παιδιά
ζωγραφίζουν
στον
τοίχο….του 5ου Γυμνασίου Αχαρνών, που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 .

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 5ο
Γυμνάσιο Αχαρνών και συνδιοργανώθηκε
από τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», το
Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, την Κοινότητα Εθελοντών του Καλλιτεχνείου των Αχαρνών, την
κίνηση για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών «Επισκήνιον»
και
το
Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.
Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε ως ιδέα, μετά
από άρθρο της δημοσιογράφου κ. Εύης
Τριανταφύλλου, την οποία προσκάλεσε ο
Σύλλογος Γονέων του σχολείου και δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα
«Μενιδιάτης» στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 με
τίτλο : « Οι τοίχοι γράφουν τη δική τους
ιστορία στο 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών». ΚΛΙΚ
ΕΔΩ
Εν συνεχεία, ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής
Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»,
ΚΛΙΚ ΕΔΩ κάλεσε και άλλους πολιτιστικούς συλλόγους
να συνδράμουν στην
προσπάθεια αυτή, διοργανώνοντας μια
εκδήλωση
που θα έκανε το έργο των
μαθητών γνωστό σε περισσότερο κόσμο,
με σκοπό να συγκεντρωθούν υλικά ζωγραφικής, που θα επέτρεπαν στα παιδιά να
συνεχίσουν να δίνουν χρώμα στους τοίχους του σχολείου τους.
Ο κάθε σύλλογος που συμμετείχε στην
εκδήλωση, παρουσίασε το έργο που επιτελεί και πρότεινε ένα σχέδιο σχετικό με
το αντικείμενό του, το οποίο θα αποτυπωθεί στους τοίχους του σχολείου από τους
ίδιους τους μαθητές.
Η φωτογραφική ομάδα του Καλλιτεχνείου των Αχαρνών ανέλαβε τη φωτογράφιση

των έργων, με τη βοήθεια της κ. Δόμνας
Καραγιάννη και του κ. Παναγιώτη Γεραβέλη, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
κ. Γιανναράς παρουσίασε τις δράσεις του
Καλλιτεχνείου των Αχαρνών.
Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» ανέλαβε την
εκτύπωση των έργων αυτών σε αφίσες και
σημειωματάρια, τα έσοδα από την διάθεση
των οποίων προορίζονται αποκλειστικά για
την αγορά χρωμάτων και πινέλων. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης η κ. Ρένα Κουμπούρη παρουσίασε την αρχιτεκτονική των
Αχαρναϊκών σπιτιών, τα οποία έχει ζωγραφίσει ο λαϊκός μας ζωγράφος - αγιογράφος Χρήστος Τσεβάς. Μάλιστα ο ίδιος ο
κ.Τσεβάς επέλεξε τον τοίχο του σχολείου
όπου θα ζωγραφιστεί ένα τέτοιο παραδοσιακό σπίτι.

Η κ. Γιαννουσάκη από το Παράρτημα
Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας παρουσίασε τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και πρότεινε θέματα
σχετικά με το κάπνισμα που μπορούν
να αποτυπώσουν οι μαθητές σε ένα τοίχο
του σχολείου τους.
Η κ. Κασελίμη από το «Επισκήνιον»
παρουσίασε
την διαδρομή των ανασκαφών για το αρχαίο θέατρο Αχαρνών και
τη σημασία που έχει για τον τόπο μας,
προτείνοντας ένα σχέδιο του ζωγράφου
Χρήστου Τσεβά το οποίο απεικονίζει το
Αρχαίο Θέατρο και τον Αχαρνικό Κισσό.

Τέλος, η κ. Παμουκτσόγλου από το
Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος μίλησε για τη σημασία της
ζωγραφικής για τους μαθητές, προτείνοντας
σχέδια που σχετίζονται με το γυναικείο
κίνημα.
Η παιδική χορωδία της Ε.Γ.Ε., οι μαθητές
Φουντουλάκης Γιάννης και Κωνσταντινίδης
Κων/νος, πλαισίωσαν μουσικά την βραδιά,
ενώ η Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών κ. Εφετζή
μαζί με τους μαθητές της περσινής
Γ΄Γυμνασίου παρουσίασαν τα έργα που
ζωγράφισαν στους τοίχους του σχολείου
τους.

Την
εκδήλωση
τίμησε
με την
παρουσία του ο
λαϊκός μας ζωγράφ ο ς - α γ ι ογ ρ ά φ ο ς
κ.Τσεβάς Χρήστος,
ο οποίος απευθύνθηκε
στους
μαθητές προτρέποντάς τους να
αγαπούν
την
τέχνη
και
τη
ζωγραφική,
ενώ
τους μίλησε για
τις Αχαρνές όπως τις γνώρισε και τις
ζωγράφισε ο ίδιος…
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο Δήμαρχος, κ.Κασσαβός Γιάννης, ο Προϊστάμενος
Παιδείας, κ. Χρηστάκης Σπύρος, ο Πρόεδρος
Σχολικής επιτροπής Α/θμιας κ.Καρυδάκης, η
Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Β/θμιας κ.
Ευθυμιάδου, οι
Ειδικές Σύμβουλοι του
Δημάρχου κ. Παγώνα Ηρώ και κ. Παπασταματίου Κατερίνα-Φανή, ο Πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αντιπρόεδρος Δημ.Συμβουλίουκ. Βρεττός Μιχάλης, η Πρόεδρος
ΔΗΚΕΑ κ. Ναυροζίδου Μαρία, ο Αρχηγός
της Παράταξης «Αχαρνεών Ελπίδα» και
Δημοτικός Σύμβουλος ,κ. Βρεττός Σπύρος, η

Διευθύντρια του 28ου Δημοτικού Σχολείου
κ.Καμπόλη Ελένη, ο Διευθυντής του 9ου
Γυμνασίου κ.Πλατυπόδης Λαμπρινός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ. Κουφογιώργος,
Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων του 10ου
Δημοτικού Σχολείου, η Γεν.Γραμματέας του
Συλλόγου Γονέων του 7ου Γυμνασίου η Γραμματέας κ. Μαράκη Σωτηρία, ο Πρόεδρος της
Πολιτικής Προστασίας του Ολυμπιακού Χωριού κ. Παραδέλλης, ο Πρόεδρος της ΈνωσηςΚρητών Αχαρνών κ.Μανιδάκης, η υποψήφια βουλευτής (ΠΑΣΟΚ)κ. Κούργια Παρασκευή (Βιβίκα), η υποψήφια βουλευτής
(ΠΑΣΟΚ) κ.Παμουκτσόγλου Αναστασία και
Γ.Γ. Ε.Γ.Ε. Αχαρνών και ο υποψήφιος βουλευτής (ΠΟΤΑΜΙ) κ. Λαζαρίδης Τάσος.
Επίσης, την εκδήλωση κάλυψαν δημοσιογραφικά: η κ.Τριανταφύλλου Εύη (Μενιδιάτης), ο κ.Νιώρας Γιώργος(Αχαρναϊκή), η
κ.Παπασταματίου Κατερίνα – Φανή (Αχαρνόραμα) και η κ. Χοχλάκη Άννα (Δυτική
όχθη), τους οποίους και ευχαριστούμε.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε μπουφές με εδέσματα που είχαν
ετοιμάσει οι κυρίες του Συλλόγου Γονέων
και οι διοργανωτές Σύλλογοι.
Ευχαριστούμε
το Αρτοζαχαροπλαστείο
«Ηπειρώτικο»
για τα σιροπιαστά γλυκά
που διέθεσε για το μπουφέ και το χρωματοπωλείο του κ.Β.Συμεωνάκη, που θα
προσφέρει
υλικά ζωγραφικής (χρώματα
και πινέλα) στο 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

Η εκδήλωση αυτή ήταν η έναρξη μιας
συνεργασίας μεταξύ του Σχολείου και της
Τοπικής Κοινωνίας.
Οι Σύλλογοι
που συνεργαστήκαμε γι
αυτό το σκοπό θα παρακολουθούμε το
έργο των μαθητών και όταν ολοκληρωθεί
θα γίνει η παρουσίασή του, αφήνοντας
ανοιχτή την πόρτα της συνεργασίας και
για όσους Συλλόγους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πορεία.

Διαβούλευση για το Πρόγραμμα “Επισιτιστική
και Βασική Υλική Συνδρομή για τους Άπορους”
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Στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής

Π

ραγματοποιήθηκε χθες στα
γραφεία της Περιφέρειας
Αττικής συνάντηση διαβούλευσης για τη διαμόρφωση “Κοινωνικών Συμπράξεων” για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστική και
Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”.
Στη συνάντηση, που συνδιοργάνωσε η αρμόδια θεματική Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Θανοπούλου, συμμετείχαν εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών και
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη από
τους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου,
Δάφνης - Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης,
Καισαριανής, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,.
Στο χαιρετισμό της στην έναρξη της διαδικασίας, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα
Ερμίνα Κυπριανίδου ανέφερε:
Η σημερινή συνάντηση γίνεται για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας για την
υλοποίηση του ΕΠ «Επισιτιστική και βασική
υλική συνδρομή για απόρους” της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020»
Σε αυτό το πρώτο στάδιο απαιτούνται διαδικασίες διαβούλευσης με τους ΟΤΑ α΄ βαθμού

και άλλους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς
(Εκκλησία, ανθρωπιστικές και κοινωνικές
ΜΚΟ, άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης) και αυτή τη
διαδικασία ξεκινάμε σήμερα για τον Κεντρικό
Τομέα Αθηνών.
Γνωρίζετε τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής
μας. Στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας εκδηλώνεται βίαια η ανθρωπιστική κρίση που έχει
προκληθεί από τις ακολουθούμενες πολιτικές
λιτότητας και φτωχοποίησης.
Όμως, δεν ξεκινάμε από το μηδέν: Σε αρκετούς Δήμους λειτουργούν ήδη, με τη συνδρο

μή σας ή εθελοντικά, τυπικά και άτυπα
δίκτυα αλληλεγγύης που ασχολούνται με
την παροχή τροφής και άλλων αγαθών και
υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας που
έχουν τεράστιες ανάγκες.
Είναι μια ευκαιρία να πολλαπλασιάσουμε
και να συντονίσουμε αυτές τις δράσεις – όχι
μόνο σε σχέση με αυτή την πρόσκληση
αλλά καταγράφοντας ανάγκες και δυνατότητες
συνεργασίας σε πολλά επίπεδα μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων.
Πρόθεση της νέας περιφερειακής αρχής είναι
τα θέματα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης να αντιμετωπιστούν συνεργατικά
και πολύπλευρα: Μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως αυτό, από ίδιους
πόρους και μέσα από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Και βέβαια σχεδιασμένα, μέσα από
μελέτη και συντονισμό και όχι αποκομμένα με
σπατάλη πόρων και δυνατοτήτων.
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ην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πραγματοποίησαν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις
11:00π.μ. οι αθλητές του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ελευσίνας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας και η προσέλευση των μελών του Συλλόγου
μας ήταν εντυπωσιακή.

Πριν την κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκαν οι
εξής βραβεύσεις:
Για την υποστήριξη και χορηγία προς το Σύλλογό μας βραβεύτηκε το Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου
Ελευσίνας. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η
Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κα Βασιλείου Μαρία.
Για την υποστήριξη και χορηγία προς το Σύλλογό μας βραβεύτηκε ο όμιλος εταιριών PAPADAKIS
BROS S.A. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο
Διευθυντής Αγορών της εταιρίας κος Παπαδάκης
Κωνσταντίνος.
Για τη χορηγία προς το Σύλλογό μας βραβεύτηκε η εταιρία ΧΑΛΥΨ Α.Ε. Την τιμητική πλακέτα
παρέλαβε εκ μέρους της εταιρίας η κα Βαρβαρέσου Γεωργία.
Για την προσφορά της στο Σύλλογο βραβεύτηκε
ως ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ, η πρώην αθλήτρια, νυν
προπονήτρια και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου
μας, η κα Σωτηριάδου Σοφία.

Σε κάθε παρευρισκόμενο μέλος δόθηκε αναμνηστικό μπρούτζινο
νόμισμα σε κουτάκι με
την απεικόνιση του
θυρεού του Σ.Δ.Υ. Ελευσίνας, τιμής ένεκεν για
την προσφορά τους στο
πρώτο έτος λειτουργίας
του Συλλόγου.

Για την ανιδιοτελή προσφορά τους στο Σύλλογο
βραβεύτηκαν οι κ.κ. Δεδεηλίας Χρήστος και Κανάκης Ιωάννης.
Βραβεύτηκε ο κος Σκαραμαγκάς Θωμάς ως
«Νέστωρας» του Συλλόγου.
Για τη συνδιοργάνωση του Αγώνα 6 & 12 ωρών
στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας και την άψογή
συνεργασία βραβεύτηκε το αδελφό Σωματείο
«Α.Π.Σ. Απόλλων Δυτικής Αττικής».

Στην όμορφη αυτή
συνάντηση, κληρώθηκαν δώρα και το φλουρί
έτυχε στον κο Ρόκα
Κωνσταντίνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ελευσίνας
εύχεται σε όλους «Χρόνια Πολλά!! Καλή Χρονιά!! Υγεία, ευτυχία και επιτυχίες, τόσο δρομικές,
όσο και προσωπικές!!».
Ελευσίνα, 21 Ιανουαρίου 2015
Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Ελευσίνας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου,
και η Γεωργία Γούλα, από την «Αλληλεγγύη για Όλους»
ήταν οι κουμπάροι σε ένα γάμο… σαν παραμύθι.

Ο

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου, εκπροσωπώντας
την Περιφέρεια Αττικής και η Γεωργία Γούλα, από την «Αλληλεγγύη για
Όλους» ήταν οι κουμπάροι σε ένα γάμο, που επιβεβαιώνει ότι ακόμα και
στην εποχή μας υπάρχουν ιστορίες όμορφες …σαν παραμύθι.
Η Μαριλένα από την Ελλάδα και ο Αντρέας από το Πακιστάν, με μια σεμνή θρησκευτική τελετή στον Άγιο Θεολόγο των Άνω Λιοσίων την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
,ολοκλήρωσαν την πρώτη «θυελλώδη» φάση της κοινής τους ζωής και συνεχίζουν
πλέον ενωμένοι και με τα «δεσμά του γάμου».
Η ιστορία τους , όπως οι ίδιοι την περιγράφουν, ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια με
«κεραυνοβόλο έρωτα». Από την οικογένεια της Μαριλένας . που ήταν εύπορη, εκλήφθηκε όμως ως «λάθος», που ήταν αρκετό για να την αποκληρώσουν. Παρά το
γεγονός ότι στη συνέχεια αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες επιβίωσης , συνέχισαν
να ζουν μαζί και απέκτησαν μάλιστα δύο παιδιά.
Στο Θριάσιο νοσοκομείο , κατά τη διάρκεια των τοκετών γνωρίστηκαν με τη νοσηλεύτρια Γεωργία Γούλα , η οποία είναι δραστήριο μέλος της Πρωτοβουλίας Αλλη-

λεγγύης Πολιτών του δήμου
Φυλής. Εκείνη την εποχή το
ζευγάρι αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες και ζούσε μαζί με δέκα μετανάστες από το
Πακιστάν σε ακραίες συνθήκες . Οι Αλληλέγγυοι από τη Φυλή αμέσως πήραν πρωτοβουλία στήριξης τους .Περίπου για ένα χρόνο έζησαν στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις εργοστασίου δίπλα στα διυλιστήρια Ασπροπύργου .Τελικά με μεγάλες προσπάθειες η δομή Φυλής της Αλληλεγγύης τους εξασφάλισε ένα σπίτι στα Άνω Λιόσια.
Έτσι , όταν οι νέοι αποφάσισαν να παντρευτούν, εντελώς φυσιολογικά προέκυψε
και η πρόταση των δύο νέων να είναι κουμπάροι από την οργάνωση «Αλληλεγγύη
για Όλους», αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, που στην
πορεία στάθηκε και αυτή στο πλευρό τους.
Στο τραπέζι του γάμου, που έγινε στο σύλλογο Κρητών Φυλής με ένθερμους διοργανωτές φυσικά Αλληλέγγυους , γλέντησαν, πέρασαν καλά και από τότε … έζησαν
η Μαριλένα και ο Αντρέας καλά και ( όλοι) εμείς καλύτερα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής
σας καλεί την Παρασκευή 23-1-2015
& ώρα 19:00, στην προεκλογική
συγκέντρωση που θα γίνει
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων στην
αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη».
- Θα παραβρεθούν και θα χαιρετίσουν
υποψήφιοι βουλευτές της Περιφέρειας
Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.
- Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι:
Σκουρολιάκος Πάνος, Βήχας Γεώργιος
και Γκοτσόπουλος Θεόδωρος.
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

Συνάντηση με την
υποψήφια βουλευτή του
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ

Τ

ην Παρασκευή 16-1 το σύλλογο Πανοράματος, στο
πλαίσιο των επαφών με τους υποψήφιους από τη
Φυλή,
επισκέφτηκε η υποψήφια βουλευτής με τον
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ.
Στο σύντομο βιογραφικό της η υποψήφια βουλευτής ανέφερε πως είναι συνταξιούχος λόγω της αναδιάρθρωσης του
κόστους εργασίας στην τράπεζα όπου εργαζόταν επί 33 χρόνια. Είχε συμμετέχει χρόνια σαν συνδικαλίστρια στο χώρο της
εργασίας της ενώ στα τοπικά είναι από τα ιδρυτικά μέλη του
συλλόγου της Ζωφριάς και της Επιτροπής Αγώνα Φυλής.
Είναι μητέρα τριών παιδιών εκ τον οποίο τα δύο είναι πλέον
μετανάστες . Ήταν από τα μέλη του ΚΚΕ που διαφώνησαν με
την ενέργεια του να συμμετέχει στην συγκυβέρνηση του 89.
Στον ΑΝΤΑΡΣΥΑ εντάχτηκε από το 2008 όπου και δημιουργήθηκε .
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμπόρευση του ΑΝΤΑΡΣΥΑ
με άλλα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και στην
παρουσία των θέσεων της συνασπισμού του ΑΝΤΑΣΥΑΜΑΡΣ:

1.Έξοδος από την Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ.
2.Επιστροφή των κλειστών εργοστασίων που έφυγαν στο
εξωτερικό στους εργαζόμενους.
3.Εθνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών ΔΕΚΟ.
4.Μέτρα για τους ανέργους και διπλασιασμό μισθών και επιδόματος ανεργίας .
5.Σταθερή και μόνιμη εργασία μέσω των συλλογικών συμβάσεων.
6.Σταμάτημα των πλειστηριασμών και κατασχέσεων.
7.Σταμάτημα της υψηλής φορολογίας που επιβάλλεται.
8.Δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους.
9.Την οργάνωση του λαού
10.Στη δημιουργία κινήματος απέναντι σε όποια κυβέρνηση
που θα συνεχίσει τα μνημόνια.
Στα τοπικά θέματα:
Η χωματερή είναι το βασικότερο μιας και μαζί της έχει
φέρει την παραβατικότητα, την εκμετάλλευση και τη διαφθορά. Η εδώ και χρόνια ύπαρξή της καταστρέφει την υγεία των
κατοίκων και την περιοχή και με την συσσώρευση γύρω από
αυτή δεκάδων επιβλαβών εταιριών , για παραπάνω λόγους
θα πρέπει άμεσα και οριστικά να κλείσει μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα και γύρω από αυτήν. Ένα
ισχυρό κίνημα κατοίκων θα είναι αυτό που θα μπει εμπόδιο
σε όποιον θέλει να τη διατηρήσει ή και να την μεγαλώσει.
Για το θέμα της παραβατικότητας και των ΡΟΜΑ για να
λυθούν θα πρέπει πρώτα να βρεθούν οι αιτίες . Το κράτος θα
πρέπει να τους δώσει πρόσβαση στην παιδεία και ταυτόχρονα το σταμάτημα σε όλους όσους τους χρησιμοποιούν .Αναφέρθηκε στη λύση της Αγίας Βαρβάρας όπου πολιτεία και
δήμος βοήθησαν να γίνει η ένταξή τους μέσω παιδείας και
εργασίας προσφέροντας τους στέγαση και όχι γκετοποίηση .
Μεγάλη συζήτηση έγινε και για το θέμα των χρεών λόγω και
της ιδιότητας της ως τραπεζικός υπάλληλος. Περιληπτικά
ανέφερε πως ενοχλεί τα συμφέροντα ότι υπάρχει στην Ελλάδα 85% ιδιοκτησία και προσπαθούν αυτό το ποσοστό να το
μειώσουν. Για να ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη θα πρέπει να δαπανήσει 1.000-1.500 € με αμφίβολο τελικό αποτέλεσμα μιας και οι τελεσίδικες αποφάσεις θα αρχίσουν να
έρχονται μετά το 2020 .
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές του νομικού πλαισίου άφησαν
αρκετούς έξω από τις ρυθμίσεις και οδηγούμαστε πλέον
ώστε το σπίτι μας να περάσει στις τράπεζες και εμείς να πληρώνουμε νοίκι σε αυτές και στο κράτος.Οι ρυθμίσεις με τις
τράπεζες για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές δεν είναι
καθόλου ευνοϊκές σε όσους έχουν ακίνητη περιουσία μιας και
είναι καλυμμένες μέσω των ψιλών γραμμάτων που έχουν
υπογράψει οι πολίτες.
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Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων Άνω Λιοσίων
επισκέφθηκε ο υποψήφιος βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος

Ε

πίσκεψη πραγματοποίησε
ο υποψήφιος βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης
του
Μητρόπουλος στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων Άνω Λιοσίων του
Δήμου Φυλής.
Ο κ Μητρόπουλος συμπαραστέκεται σε όλες τις προσπάθειες των
ευπαθών ομάδων, όχι μόνο τώρα
σαν βουλευτής αλλά και πολλά
χρόνια πριν ν’ ασχοληθεί με την
πολιτική, προσφέροντας τις νομικές γνώσεις του ανιδιοτελώς ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και
στην προστατευόμενη εργασία
που είναι απαραίτητη για τον απεγκλωβισμό τους.
Ο κ. Μητρόπουλος έφυγε με τις
καλύτερες εντυπώσεις. Δεσμεύτηκε
ότι μελλοντικά όχι μόνο θα στηρίξει
τις προσπάθειες του Κ.Ε.Α. αλλά
θα συνεχίσει από όποια θέση κι αν
βρίσκεται να στηρίζει και να εξασφαλίζει στους δικαιούχους το
ευεργέτημα της προστατευόμενης
εργασίας.
Ο κ. Ρεθυμιωτάκης πρόεδρος του

Από αριστερά:
Ο πρόεδρος του Κ.Ε.Α. κ. Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Φυλής σε θέματα Κοινωνικής Ιατρικής, κ. Γιώργος Αντωνόπουλος και ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
εργατολόγος κ. Αλέξης Μητρόπουλος

Κ.Ε.Α. είπε ότι η προστατευόμενη
εργασία είναι ένα φάρμακο που
γιατρεύει όλες τις αναπηρίες του
κόσμου και είναι από τα λίγα ευεργετήματα που όταν φτάσει στον
προορισμό του κάνει θαύματα, χτυ

πώντας το καμπανάκι στους επιχειρηματίες που πρέπει να απασχολούν ένα σοβαρό ποσοστό
ΑμεΑ στις επιχειρήσεις τους για να
είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες φτιάχνοντας ένα καλύτερο αύριο.

Στις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των
δήμων Αχαρνών και Φυλής - Άνω Λιοσίων

Ο

Συνεχίζει να εστιάζει ο βουλευτής Ν.Δ. Θ. Μπούρας

Θανάσης Μπούρας, Βουλευτής ΝΔ στην
Περιφέρεια Αττικής και τ. Υφυπουργός,
συνεχίζει να εστιάζει στα προβλήματα και
τις ιδιαιτερότητες της Αττικής, την οποία υπηρετεί
, τιμώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του
να τους εκπροσωπεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πολλαπλές ερωτήσεις και αναφορές για το
πρόβλημα της εγκληματικότητας και
της διακίνησης των ναρκωτικών

Ενδεικτικά, για το Δήμο Αχαρνών και Άνω Λιοσίων ο Θανάσης Μπούρας έχει μεγάλη και δυναμική παρουσία μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου με ερωτήσεις και αναφορές πάνω σε μείζονα
για την περιοχή θέματα: πολλαπλές ερωτήσεις και
αναφορές για το πρόβλημα της εγκληματικότητας,
για το πρόβλημα της διακίνησης των ναρκωτικών,
την ανεργία και την ύφεση που πλήττει την περιοχή.
Ως Υφυπουργός αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προώθησε δράσεις ενίσχυσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αττικής και
εξασφάλισε πόρους για την ολοκλήρωση εκατοντάδων έργων Δήμων και Νομαρχιών της Περιφέρειας. Διαχειρίστηκε με συνέπεια το Γ’ ΚΠΣ, το
οποίο ολοκλήρωσε και έκλεισε χωρίς να χαθεί
ούτε ένα ευρώ. Κατά τη θητεία του εγκρίθηκαν
έργα αξίας 395.000.000 ευρώ περίπου.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του
κατά τη θητεία του ως Υφυπουργός ενέκρινε στην
περιοχή Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Θρακομακεδό-

νων και Ζεφυρίου έργα
όπως:
Αποκατάσταση των χώρων
τοποθέτησης οικίσκων σεισμοπαθών μετά το σεισμό
του '99 στο Δήμο Ανω Λιοσίων,
Πράσινη Ζωή στην πόλη
για το Δήμο Άνω Λιοσίων,
Κατασκευή Βρεφονηπιακού
σταθμού και αποκατάσταση του περιβάλλοντος
χώρου στο Δήμο Άνω Λιοσίων,
Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου 25 μέτρων
στο Δήμο Αχαρνών,
Επιχορήγηση του Ιερού Ναού του Αγ. Πέτρου
και Παύλου Αχαρνών για εργασίες αποπεράτωσης,
Ανακατασκευή τμημάτων στις οδούς Μουσών,
Δαβάκη, Αγ. Κυριακής, Βαρυπόμπης, Πυρακάνθων και Τύμβου Σοφοκλή στην περιοχή Βαρυπόμπη του Δήμου Αχαρνών,
Μελέτη και Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού
στο Δήμο Θρακομακεδόνων
Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Παναγίας Γοργοεπικόου Ζεφυρίου για την αποπεράτωση του
Ναού

Από όποια θέση και αν υπηρέτησε είχε σαν επίκεντρο τους συμπολίτες του και το συμφέρον της
πατρίδας του και της Περιφέρειας Αττικής. Πάντα
με γνώμονα την ηθική, την εντιμότητα, τη γνώση,
την πείρα, την αποφασιστικότητα, την αμεσότητα
και τη σκληρή δουλειά.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ
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Όλο και περισσότεροι πολίτες μαζί με
τους τετράποδους φίλους τους χρησιμοποιούν τον χώρο εκπαίδευσης σκύλων,
χώρο παραχωρημένο από τον Δήμο
Ελευσίνας.
Πληροφορίες για την λειτουργία του
χώρου στο 2105541359.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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«Ό,τι καίμε το αναπνέουμε»

Καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής με διανομή του έντυπου
ενημερωτικού υλικού σε ολόκληρο το δίκτυο των φαρμακείων

Ο κ Χρηστάκης εκπρόσωπος της Ecoeleusis,
είχε και την ιδέα για την
πραγματοποίηση της
συνάντησης, ζήτησε
περιβαλλοντική
μελέτη για το έργο

Ο κ Χρηστάκης εκπρόσωπος της Ecoeleusis
,που είχε και την ιδέα για
την πραγματοποίηση της
συνάντησης , και ο κ.
Κεφαλάς εκ μέρους της
ΠΡΩΣΥΝΑΤ , διατύπωσαν ανησυχίες και συγκεκριμένα ερωτήματα , ζήτησαν περιβαλλοντική μελέτη για το έργο , μη παραλείποντας
όμως
να
εκφραστούν θετικά σε
γενικές γραμμές για τη
κατεύθυνση που διατυπώθηκε σχετικά με την
αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων.
Οι εκπρόσωποι αρμοδίων υπηρεσιών ενημέρωσαν για τη σχετική
νομοθεσία και απάντησαν
σε ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και τοποθετήθηκαν υπέρ της συγκεκριμένου έργου αποκατάστασης του φυσικού τοπίου
στα ανενεργά μεταλλεία .
Στη συνάντηση συμμετείχαν:
1. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ταξιάρχης
Φαρμάκης, Γιώτα Παππά
και Βάβουλα Αριστέα

2. Η Δήμαρχος Μάνδρας
Ειδυλλίας κ. Ιωάννα Κριεκούκη
3. Ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Κώνστας και ο Προϊστάμενος
της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου κ. Κανάκης
4. Ο Επικεφαλής του
Δημοτικού Συνδυασμού
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας «Δημοτική Συνεργασία» κος. Θανάσης Πανωλιάσκος
5. Οι Αντιδήμαρχοι
Δήμου Ελευσίνας κ.κ.
Λινάρδος και Τσάτσης
6. Από τις Υπηρεσίες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι κ.κ.
Βασιλόπουλος, Σάσσαλος, Βερδή, Γκάτσης και
Γεωργακόπουλος
7. Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής κ. Ακρίβος
8. Από την Κίνηση Πολιτών Ecoeleusis ο κ. Χρηστάκης
9. Από τον Εξωραιστικό
Σύλλογο Οικιστών Μάνδρας-Ειδυλλίας Μακρυάς
Άμμου
–Ευρύτερης
περιοχής ο κ. Γουργιωτόπουλος
10. Από την ΕΛΛΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ οι
κ.κ. Γκολογιάννης και
Λάμπος,
11. Από της ΠΡΩΣΥΝΑΤ
ο κ. Κεφαλάς

Η

Περιφέρεια Αττικής, με
πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου
Τομέα Αθηνών, Γιώργου Καραμέρου, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
καθοδήγησης των πολιτών, αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση
(ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων) που δημιουργεί, μεταξύ άλλων, η ανεξέλεγκτη χρήση οικιακών τζακιών και
σομπών (αιθαλομίχλη).
«Είναι σαφές ότι το φαινόμενο
αυτό έχει οικονομικές ρίζες, καθώς ο
υψηλός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του π ετρελαίου θέρμανσης
έστρεψε πολλά νοικοκυριά (ειδικά
τα πιο φτωχά) στη χρήση συχνά
ακατάλληλης βιομάζας για θέρμανση, με αποτέλεσμα τους χειμερινούς
μήνες (σε ευνοϊκές συνθήκες άπνοιας και υψηλών επιπέδων υγρασίας)
ένα πυκνό στρώμα αιθαλομίχλης να
καλύπτει τον Αττικό ουρανό» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό, με γνώμονα την
προστασία της υγείας των πολιτών
(ειδικά ηλικιωμένων και ατόμων με
αναπνευστικά προβλήματα) και την
προστασία του περιβάλλοντος, ο
Βόρειος Τομέας Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής τύπωσε και διένειμε
4.000 αφίσες με γενικό τίτλο «Ό,τι
καίμε το αναπνέουμε».
Η διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού έγινε σε συνεργασία με
τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
σε ολόκληρο το δίκτυο των φαρμακείων στην Αττική, αλλά και σε όλα
τα κτίρια που διαθέτει η Περιφέρεια
Αττικής στο λεκανοπέδιο.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν για το φαινόμενο της
αιθαλομίχλης μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή για
τη δημόσια υγεία που διαθέτει το
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
Οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. απαντώνται
από γιατρούς, νοσηλευτές και ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, ενώ
η γραμμή είναι διαθέσιμη όλες τις

ημέρες της εβδομάδας, όλο το
24ωρο.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα
αναγγελίας σύντομων οδηγιών ενημέρωσης, όταν υπάρχει έξαρση του
φαινομένου, στο δίκτυο των 24
Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων
(με τη μορφή alert) του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, που βρίσκονται τοποθετημένες στις κεντρικές
οδικές αρτηρίες της Αττικής.

«Η Περιφέρεια Αττικής διαμορφώνοντας συμπράξεις και συνεργασίες
με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και ενεργοποιώντας τις αρμόδιες Διευθύνσεις
της Περιφέρειας Αττικής (Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας), με ελάχιστο κόστος (το
κόστος δεν ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ
μολονότι είχαν εγκριθεί 20.000
ευρώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο), συμβάλλει ουσιαστικά στην
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για το μείζον θέμα του φαινομένου
της
αιθαλομίχλης»
συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση.

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Ν.Δ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
έτοιμος να οδηγήσει
τη χώρα
σε ξαφνικό θάνατο

Σ

υνέχεια στην κόντρα με τον
ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Γιάννη Βαρουφάκη στη γαλλική εφημερίδα La Tribune δίνει η Νέα Δημοκρατία, μετά τη προχθεσινή έντονη αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως είναι «προτιμότερος ο θάνατος» στην περίπτωση
που δεν καταστεί δυνατή μία συμφωνία.
Ορμώμενη από την αναφορά αυτή η
εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Μαρία
Σπυράκη τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να οδηγήσει την ελληνική οικονομία
σε ξαφνικό θάνατο».
Όπως υποστήριξε, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
έτοιμος να οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπία για να ικανοποιήσει τις εμμονές της
ηγεσίας του».
Η συνέντευξη του κ. Βαρουφάκη προκάλεσε αρχικά την οργή του Μαξίμου
τόσο για τα περί «προτιμητέου θανάτου»,
αλλά και γιατί μεταξύ άλλων χαρακτήρισε

Δ. Κουτσούμπας:

Το ζητούμενο είναι
τι αντιπολίτευση θα υπάρχει
μετά τις εκλογές

«Την επόμενη μέρα κυβέρνηση θα υπάρχει, αλλά το κρίσιμο για το λαό είναι και τι
αντιπολίτευση θα υπάρχει» δήλωσε από
τη Θεσσαλονίκη ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ο κ. Κουτσούμπας μιλώντας στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» είπε
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ηλιθιότητα το σχέδιο Γιούνκερ και εξέφρασε την άποψη ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης -που αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη ο Μάριο Ντράγκι«δεν είναι πολύ καλή ιδέα».
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού αναφερόταν ότι «ο κ. Βαρουφάκης αποκάλυψε
το πραγματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψε την “ποσοτική χαλάρωση” για την
οποία τόσο έχει προσπαθήσει η χώρα
μας, καθύβρισε τον πρόεδρο της Κομισιόν Γιούνκερ για το αναπτυξιακό πακέτο
και δήλωσε ευθέως ότι προτιμά τον
“θάνατο” της Ελλάδας».
«Να εύχονται στον ΣΥΡΙΖΑ να μην εξαιρεθεί την Πέμπτη η χώρα μας από την
ποσοτική χαλάρωση εξαιτίας του κ. Τσίπρα και των οικονομικών του εγκεφάλων», συμπλήρωνε το Μαξίμου.
Απαντώντας ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης αναφορικά με
το ενδεχόμενο να μην γίνουν αποδεκτά
τα ελληνικά ομόλογα από την ΕΚΤ, είπε
ότι αυτό θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα
πιστοποιεί την πλήρη και απόλυτη αποτυχία της διακυβέρνησης Σαμαρά.
«Τον βαραίνει εξολοκλήρου και να μην
το εύχεται», πρόσθεσε.
πως για
να έχει ο
λ α ό ς
π ραγματική ελπίδα
χρειάζεται
δυνατό
ΚΚΕ και εξαπέλυσε επίθεση στη ΝΔ, το
ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα που όπως
είπε «είναι πρόθυμα να συγκυβερνήσουν
και αποφασισμένα να οδηγήσουν το λαό
στο εκμεταλλευτήριο της πλουτοκρατίας».

Ευ. Βενιζέλος: Είμαστε ανοιχτοί
σε μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Τ

ο ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να υποστηρίξει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
στο πλαίσιο μιας ευρείας φιλοευρωπαϊκής συμμαχίας προκειμένου
να βγει η Ελλάδα από το πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας της,
δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξή του Reuters.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να
υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συναίνεση μετά τις εκλογές της Κυριακής.
Το να κυβερνήσει «ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του ή να συμμαχήσουμε μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αρκεί», δήλωσε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε: «Θέλουμε να είμαστε μέρος μιας εθνικής συνεργασίας, όχι απαραιτήτως ένας κυβερνητικός εταίρος, αλλά εάν η χώρα μάς χρειάζεται, είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε».
Το ενδεχόμενο συμμαχίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλα κόμματα θα εξαρτηθεί από το εάν θα δεσμευθούν
στην ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα στήριξης με την τρόικα και το
ΔΝΤ και για την μετάβαση σε ένα μεταμνημονιακό πρόγραμμα, χωρίς κινήσεις που θα μπορούσαν να
εγείρουν κινδύνους.
Μια προϋπόθεση είναι πως οι όποιοι κυβερνητικοί εταίροι θα πρέπει να «αντιλαμβάνονται πως οι βιαστικές, ερασιτεχνικές προτάσεις είναι επικίνδυνες και αυξάνουν τους κινδύνους για τη χώρα» σημείωσε
ο κ. Βενιζέλος και επεσήμανε: «Υπάρχει ο κίνδυνος ενός σοκ ή της απογοήτευσης που θα προκαλέσει
η διάψευση των προσδοκιών που έχουν δημιουργήσει οι εύκολες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ».
Ο Ευ. Βενιζέλος, ο οποίος ήταν υπουργός Οικονομικών στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους και επί
των ημερών του έγινε η αναδιάρθρωση χρέους το 2012, χαρακτήρισε «απίθανο» το ενδεχόμενο η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, αλλά προειδοποίησε ότι η προεκλογική περίοδος πλήττει τα δημοσιονομικά.
«Κανείς δεν την θέλει, αλλά το σημαντικό είναι να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα», σημείωσε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Ακόμη ο κ. Βενιζέλος τόνισε στη συνέντευξή του στο Reuters απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Θέλω να τους ζητήσω να σεβαστούν την αξιοπρέπεια και την εθνική κυριαρχία του ελληνικού λαού.
Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που πρέπει να επιλέξει το μέλλον του και την κυβέρνησή του. Η Ευρώπη
και το διεθνές σύστημα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη νόμιμη ελληνική κυβέρνηση».

Οι έξι δεσμεύσεις
του Αλ. Τσίπρα

Τ

ην αναγκαιότητα να βγει όσο το
δυνατόν πιο ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ από
τις εκλογές της Κυριακής τόνισε στην
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ο οποίος προέβη σε διαβεβαιώσεις έξη σημείων εάν το
κόμμα του γίνει κυβέρνηση.
Οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τις δηλώσεις
του κ. Τσίπρα έχουν ως εξής:
Πρώτη δέσμευση: ο αγώνας να αλλάξει
πορεία η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη.Αγώνας κοινός με τους λαούς του Νότου αλλά και
με τους λαούς και τους εργαζόμενους ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Για να
υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλημα του
χρέους που πνίγει τους λαούς.
Δεύτερη δέσμευση: εγγύηση της αξιοπρέπειας για όλους. Εγγύηση για τις καταθέσεις.
Για αξιοπρεπείς συντάξεις.

Για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Εγγύηση για
σταθερότητα και σιγουριά σε αυτόν το τόπο.
Τρίτη δέσμευση: Τέλος στους πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη.Οριστικό φρένο στο σχέδιο που θέλει να πετάξει φτωχές οικογένειες
στον δρόμο. Σπέρνοντας ακόμα περισσότερη απελπισία σε έναν ήδη βασανισμένο
τόπο.
Τέταρτη δέσμευση: Δίκαιη φορολογία. Με
αφορολόγητο στα 12000 ευρώ. Κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ και αντικατάστασή του με Φόρο
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Έτσι ώστε να
πληρώνουν ο καθένας ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα και την περιουσία του.
Κανείς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ένα
δίκαιο φορολογικό σύστημα. Οι μόνοι που
έχουν να φοβούνται είναι οι λαθρέμποροι και
οι φοροφυγάδες.
Πέμπτη δέσμευση: Τέλος στην διαπλοκή.
Τέλος στο μαύρο πολιτικό χρήμα.Τέλος στις
εξυπηρετήσεις που ένα παρηκμασμένο πολιτικό σύστημα παρείχε απροκάλυπτα στον
εαυτό του και στους φίλους του. Διαφάνεια
και δικαιοσύνη παντού.
Και η έκτη δέσμευση: Αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης.Και άμεσα μέτρα για
την επανεκκίνηση της οικονομίας.Με την
εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης.

Προεκλογική ομιλία Ηλία Κασιδιάρη στον Ασπρόπυργο

Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015 - 18:00
Περιοχή: Πνευματικό κέντρο Ασπροπύργου
Διοργανωτής: Τ.Ο. Δυτικής Αττικής
Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί προεκλογική ομιλία
του εκπροσώπου Τύπου της Χρυσής Αυγής και βουλευτή Αττικής Ηλίας Κασιδιάρη
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13).
Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του τηλεφωνικά από τις
φυλακές Κορυδαλλού. Το παρόν θα δώσει ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής,
Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός.
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13), 18.00
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Ενωση ασφαλιστικών:
Οι βροχές «υπεύθυνες» για τις
περισσότερες ζημιές

Οι βροχοπτώσεις αποτέλεσαν τη σημαντικότερη αιτία
πρόκλησης ζημιών την τελευταία εικοσαετία, σύμφωνα
με έρευνα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, με
βάση μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κατά τη
χρονική περίοδο 19932014
προκλήθηκαν
19.925
δηλωθείσες
ζημιές, από φυσικές
καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα με το
ποσό της συνολικής
απαίτησης να φτάνει
στα 272,5 εκατ. ευρώ.
Η μελέτη, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα
των ερευνών της ΕΑΕΕ
που έγιναν μεταξύ των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
αναφορικά με το πλήθος δηλωθεισών ζημιών και το
ποσό απαίτησης καταστροφών μεγάλης έκτασης και
έντασης, ενώ επιχειρεί και ταξινόμηση ανά αιτία, έτος και
τόπο συμβάντος, πάντα με την επιφύλαξη ότι η μελέτη
αφορά τα γεγονότα που καταγράφηκαν και όχι αναγκαία
το σύνολο των γεγονότων που έχουν συμβεί στην εν
λόγω χρονική περίοδο.
Τα περιστατικά που καταγράφηκαν κατανέμονται στην
Αττική (8), στην κατηγορία Αττική - Ελλάδα (8) και από
ένα στην Θεσσαλονίκη, Θράκη, Κεφαλονιά και Ρόδο.

ΕΛ ΛΑ ΔΑ - ΕΛΛ ΑΔΑ

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015
ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ

Συνολικά, οι αιτίες που προκάλεσαν τις ζημιές στις
καταγραφές της ΕΑΕΕ μεταξύ των ετών 1993-2014 είναι
πέντε και τα περιστατικά 20: χιονοπτώσεις (1), βροχοπτώσεις (13), δασικές πυρκαγιές (2), σεισμός (2) και
ταραχές (2).
Σημειώνεται στη μελέτη ότι η επέλευση φαινομένων
φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα γίνεται συχνά.
Όμως, το ύψος των οικονομικών απωλειών τέτοιων
φαινομένων παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, γεγονός
που προβληματίζει τόσο την κοινωνία, όσο και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
στο
βαθμό
που
καλούνται να διαχειριστούν τέτοιας φύσεως
ασφαλιστικούς κινδύνους.
Υπογραμμίζεται ότι
έχει περιληφθεί και η
καταγραφή δύο περιστατικών πολιτικών
ταραχών, ως ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας από
πλευράς
ποσού
απαίτησης για αποζημίωση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Τέλος, επισημαίνεται
ότι τα ποσά των απαιτήσεων των ετών μέχρι το 2000 που ήταν εκφρασμένα
σε δραχμές, μετατράπηκαν σε ευρώ με την χρήση της
αμετάκλητης συναλλαγματικής ισοτιμίας εισόδου της
χώρας στο ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η διαχρονική επίδραση της έως τότε μεταβολής των συναλλαγματικών
ισοτιμιών στις αποζημιώσεις. Επίσης, τα ποσά των αποζημιώσεων αποτυπώνονται σε ονομαστική αξία χωρίς
να ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού.
Η εργασία τέθηκε υπό την επιμέλεια της Υποεπιτροπής Ασφαλίσεων Καταστροφικών κινδύνων και Αντασφαλίσεων, της αρμόδιας επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ε.Α.Ε.Ε.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δείχνει νέα διαγραφή χρέους και η Goldman Sachs
Ίσως πρέπει να γίνει ακόμη μία διαγραφή χρέους της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ
δύσκολη κατάσταση, επισημαίνει, σε σημερινή συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα «Ντι
Πρέσε», ο Γερμανός οικονομολόγος, Ντιρκ Σούμαχερ εκ των κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής Goldman Sachs.
Χρειάζονται σίγουρα εξαιρετικά μεγάλες προσπάθειες για να βρει η χώρα και πάλι την πορεία της,
αλλά η ίδια δεν έχει άμεσα ανάγκη τεράστιας αναχρηματοδότησης, σημειώνει, προσθέτοντας πως,
εάν η Ελλάδα αναπτυσσόταν με υψηλό ρυθμό τα επόμενα χρόνια, θα μπορούσε μάλιστα να σταθεροποιηθεί το ύψος του χρέους.

Σε σχέση με μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ο Ντιρκ Σούμαχερ παρατηρεί πως
αυτή θα συνδεόταν με πολλούς κινδύνους για όλους τους εμπλεκόμενους και τονίζει πως εάν η Ελλάδα κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις θα είναι καλύτερα να παραμείνει στο ευρώ.
Κατά την άποψή του, με μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν τα επιτόκια για τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, διότι θα έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο.
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Επεισόδια και επτά προσαγωγές σε προεκλογικό περίπτερο της ΝΔ

Σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από φραστικό επεισόδιο
που προκάλεσαν άτομα που φέρεται ότι ανήκουν στον αντεξουσιαστικό χώρο, έξω
από εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, στο Παγκράτι.
Το περιστατικό που σημειώθηκε στο εκλογικό κέντρο στην οδό Φρύνης 10, όπου,
όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι προσαχθέντες επιτέθηκαν φραστικά στα
άτομα που ήταν μέσα στο κέντρο.
Το επεισόδιο καταδίκασε αμέσως η ΝΔ, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση»
και «τραμπουκισμούς».
«Απρόκλητη επίθεση δέχθηκε η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στο
Παγκράτι από αριστεριστές, που προκάλεσαν υλικές ζημιές στα γραφεία. Οι τραμπουκισμοί αυτοί αποτελούν ευθεία επίθεση στην ίδια τη Δημοκρατία.
» Να γνωρίζουν πολύ καλά οι δράστες και οι υποκινητές τους, που επιχειρούν να
δημιουργήσουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ότι δεν μας φοβίζουν. Αντίθετα, μας
κάνουν ακόμα πιο δυνατούς στον αγώνα για τη νίκη στις 25 Ιανουαρίου», τονίζεται
στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ.

Οι νοσηλευτές θα συνταγογραφούν
και φάρμακα

Τα καθήκοντα των νοσηλευτριών περιγράφονται στη
σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας
Μάκης Βορίδης.
Ετσι, και σύμφωνα με την απόφαση στην οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι λεπτομέρειες για την άσκηση
των καθηκόντων τους ως επαγγελματιών υγείας τόσο
σε νοσοκομεία όσο και σε κατ’ οίκον νοσηλείες, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες θα μπορούν να συνταγογραφούν ήπια αναλγητικά, να αξιολογούν τους ασθενείς στα εφημερεύοντα και να κάνουν τοπικές αναισθησίες. Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του νοσηλευτικού κλάδου αποτελούσε πάγιο αίτημα της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) την τελευταία
δεκαετία.

ΚΛΟΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΑΤΙΩΝ
Αγρότης έβαλε στην τσέπη 7,9 εκατ.
ευρώ από πλαστά τιμολόγια

Έναν αγρότη, που φέρεται ότι απέσπασε από επιδοτήσεις ποσό 7,9 εκ. €, καταθέτοντας πλαστά τιμολόγια,
συνέλαβαν σήμερα το πρωί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα.
Όπως αναφέρει το magnesia news.gr, πρόκειται για
έναν 63χρονο Έλληνα, κάτοικο της περιοχής Αλμυρού,
ο οποίος – αν και αναζητήθηκε από την Αστυνομία δεν
εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες – οπότε παρουσιάστηκε σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Βόλου και συνελήφθη.
Ο δράστης που είναι ειδικού καθεστώτος (δηλαδή μη
υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων), οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα.

Αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Αύξηση 31,5% σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στον
αριθμό των επισκεπτών στα ελληνικά μουσεία, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν 32,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2013. Το εννεάµηνο του 2014, παρατηρείται αύξηση 23,5%
στους επισκέπτες των μουσείων και αύξηση 28,9% στις
εισπράξεις.
Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς
χώρους εµφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 22,2%,
καθώς και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 14,2%. Το
9μηνο, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 21,7% και
αύξηση των εισπράξεων κατά 14,2% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εντολή επιστροφής του... μποναμά

Δυσάρεστο -αλλά επιβεβλημένο για λόγους ηθικής τάξης- «μποναμά» επιφύλαξε στους
υπόλοιπους 299 της περασμένης Βουλής ο πρόεδρός της, Ευ. Μεϊμαράκης.
Ο ίδιος, μετά την αποκάλυψη του «Eθνους της Κυριακής» προ δέκα ημερών ότι οι βουλευτές, παρά τη διάλυση της Βουλής, έλαβαν προκαταβολικά από τα τέλη Δεκεμβρίου τον
μισθό του Ιανουαρίου, αποφάσισε να ζητήσει πίσω τα χρήματα αυτά και μάλιστα εντός των
επόμενων δέκα ημερών (6.100 ευρώ είναι το καθαρό ποσό που έλαβε ο κάθε βουλευτής).
Oπως σε όλο το Δημόσιο, έτσι και στη Βουλή, οι μισθοί των υπαλλήλων -εν προκειμένω
οι βουλευτικές αποζημιώσεις- προπληρώνονται για τον μήνα που ακολουθεί, αφού δεν
προβλέπεται -τουλάχιστον μέχρι την κρίση- απόλυση από το Δημόσιο και επιστροφή των
χρημάτων.
Η Βουλή ωστόσο είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, αφού αν η κυβέρνηση αποφασίσει να
προχωρήσει σε εκλογές (πρόωρες ή μη), το Κοινοβούλιο διαλύεται για έναν μήνα τουλάχιστον και οι βουλευτές, όπως είναι φυσικό, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους.
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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

ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ
Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα η απασχόληση στην Ελλάδα
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Σε αδιέξοδο οι πενηντάρηδες

α πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την
απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφουν
τα δεδομένα μιας εξαιρετικά προβληματικής αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού (Παρίσι 19-1-2015), η απασχόληση στη
χώρα μας το τρίτο τρίμηνο του 2014 βρίσκεται στο
ποσοστό του 49,7%, παρουσιάζοντας οριακή βελτίωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση
με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους όταν ήταν
στο 49,2%. Ο αντίστοιχος μέσος όρος απασχόλησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
65,1%.
Η μείωση της απασχόλησης στην Ελλάδα αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης είναι εντυπωσιακή. Το 2010 ήταν στο 59,1%, το 2011 έπεσε
στο 55,1% για να συρρικνωθεί δραματικά το 2012
στο 50,8% και να καθηλωθεί το 2013 σε ποσοστά

κάτω του 50% και να φτάσει στο
48,8%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ
η τελευταία καλύτερη περίοδος για
την αγορά εργασίας στη
χώρα μας ήταν το δεύτερο τρίμηνο
του 2008, όταν το ποσοστό είχε φτάσει στο 61,6%. Τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης στο τρίτο τρίμηνο
του 2014 για την Ισπανία και την
Πορτογαλία είναι 56% και 63%.
Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις
ηλικιακές κατηγορίες των απασχολουμένων προκύπτει ότι η κατάσταση, ειδικά για τους πενηντάρηδες,
είναι εξαιρετικά ζοφερή. Τα ποσοστά απασχόλησης για τις ηλικίες 55-64 ετών, δηλαδή για όσους
πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης, είναι
εξαιρετικά χαμηλά. Βρίσκονται στο 33,7%!
Μάλιστα από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα τέσ

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

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

σερα τελευταία τρίμηνα
τα ποσοστά απασχόλησης για τις ηλικίες άνω
των 55 ετών μειώνονται
συνεχώς. Από το 35%
του τετάρτου τριμήνου
του 2013 πέφτουν στο
33,7% του τρίτου τριμήνου του 2014.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι
χάνουν τη δουλειά τους
σε αυτές τις ηλικίες
ουσιαστικά μένουν εκτός
αγοράς εργασίας. Με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την
συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων για μια
αξιοπρεπή σύνταξη και κυρίως για το οικονομικό
αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται αυτοί οι άνθρωποι
και για το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν
αφού μένουν έξω από την αγορά εργασίας.
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ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 19
Ιανουαρίου 2015 και ώρα
10:30 η Εκδήλωση του
Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδ
ίου για τη βράβευσή τους από την Π
.Υ Ελευσίνας, σχετικά με την εκπαί
δευσή τους σε θέματα Δασοπυρό
σβεσης και Πυροπροστασίας.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η
κοπή της πίτας του Συλλόγου στην α
ίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλί
ου της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
κος Ιωάννης Βασιλείου,
οι Περιφερειακοί Σύ
μβουλοι κ.κ. Ταξιάρχης
Φαρμάκης και Παναγιώ
τα Παππά, οι υποψή
φιοι βουλευτές του Σ.Υ.
Ρ.Ι.Ζ.Α., κ.κ. Αγγελική
Μαραγκάκη και Νικό
λαος Πέππας.
Ο εκπρόσωπος της
Ιεράς Μητρόπολης Μεγ
άρων και Σαλαμίνας,
Αρχιμανδρίτης Θεοδό
σιος Οικονομίδης και
από την ενορία του Ιερο
ύ Ναού Αναλήψεως
Μαγούλας ο πατέρας
Κυπριανός.
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος Γεώργιος Τσουκαλ
άς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος
Βασίλης Αγριμάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρογι
άννης Αθανάσιος, Λινάρδος Παναγιώτης, Οικονό
μου Δέσποινα, Τσάτσης Δημήτριος, Ανδρώνης
Χαράλαμπος, η Πρόεδρος ΠΑΚΠΑ κ. Βασιλείου
Μαρία, ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ κ. Καμπάνης Γαβριήλ, ο
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Γρηγ
όρης Κοροπούλης από το Δελτίο Τύπου του Δή
μου Ελευσίνας ο κ. Μαϊλης Μανώλης.
Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δυτικής
Αττικής παρευρλεθηκαν ο Προϊστάμενος κ. Αναστ
άσιος Χαχλάκης και η κα Ειρήνη Στεβή.
Παρόντες στη σύσκεψη ήταν από τη Διοίκηση Π.
Υ. Δυτικής Αττικής ο Διοικητής κ. Δελογιάννης Γεώ
ργιος ο εκπαιδευτής των Εθελοντών κος Χανδριν
ός Παύλος, από την 1η ΕΜΑΚ ο Διοικητής κος
Σερεντέλλος Αθανάσιος, από τον Π.Σ. Μεγάρων κο
ς Πατράκης Δημήτριος και από την Τροχαία Αιγά
λεω ο Διοικητής κος Μανούσος Βαλσαμάκης.
Επίσης από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών

Θριασίου (Εξωρ. Σύλλογος Προφήτη
Ηλία), Βαρδαλάχος Νικόλαος Εθελοντές
Θριασίου (Εξωρ. Σύλλογος Προφήτη Ηλ
ία), Μητρόπουλος Αναστάσιος Εθελοντ
ές Θριασίου (Εξωρ. Σύλλογος Αγ. Αναργ
ύρων Καραούλι), Καριώτης Νικόλαος
Εθελοντές Θριασίου (Εξωρ. Σύλλογος
Αρχαίας Ερένειας Αγ. Γεώργιος).
Έγινε η τελετή για την κοπή της βασιλό
πιττας από τον Αρχιμανδρίτη Μεγάρων
και Σαλαμίνας κ. Θεοδόσιο Οικονομίδη
και Αρχιμανδρίτη πατέρα Κυπριανό .
Στη συνέχεια ακολούθησε η τελετή βρά
βευσης των Εθελοντών που είχαν
παρακολουθήσει τα μαθήματα στην

με καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» η Πρόεδρος
κα Γαβριηλίδου Κλεοπάτρα. Από το Σύλλογο
ΑΜΕΑ ο κος Χρήστος Στάμου και από τη Φιλική
Φωλιά ο κος Πυρουνάκης Χαράλαμπος.
Από τις Εθελοντικές Ομάδες της Δυτικής Αττικής
ο ΚΟΥΡΟΣ με τον κ. Ρήγα Μελέτη, από το Σώμα Έ
ρευνας και Διάσωσης η κ. Κιτσαή Μαρία, από την
Εθελοντική Ομάδα ΘΡΙΑ ο κ. Δέδες Βασίλειος .
Από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους… Κερκυραί
ων ο κ Δολιανίτης Θεόφιλος, Θεσσαλών η κ.
Τσεσμελή Ελένη, Χιωτών Ελευσίνας η κ. Στεβή Ειρ
ήνη. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας Μπ
άσκετ του Πανελευσινιακού η κ. Στεβή Ειρήνη.
Τέλος συμμετείχαν από τους εξωραϊστικούς συλλ
όγους οι κ.κ. Κτενάς Σπυρίδων Εθελοντές Θριασί
ου (Οικισμός Πανόραμα), Καρά Μαίρη Εθελοντές
Θριασίου (Οικισμός Πανόραμα), Πατάλας Ευά
γγελος Εθελοντές Θριασίου (Εξωρ. Σύλλογος Αγ.
Σωτήρας – Παλ/ρων), Σακελλαρίου Κων/νος
Εθελοντές Θριασίου (Εξωρ. Σύλλογος Αγ. Σωτήρα
ς – Παλ/ρων), Καμονάχος Θωμάς Εθελοντές

Πυροσβεστική Υπηρεσία για την Πυροπροστασία
και Δασοπυρόσβεση. Την βράβευση έκαναν ο κ. Ιω
άννης Βασιλείου Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικ
ής, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ταξιάρχης
Φαρμάκης και Παναγιώτα Παππά, ο Αντιδήμαρχος
και υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας του Δή
μου Ελευσίνας κ. Τσάτσης Δημήτριος, ο Αντιδή
μαρχος Ελευσίνας κ. Παναγιώτης Λινάρδος, η Πρό
εδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού ¨Άλμα Ζωής¨ κ. Γαβριηλίδου
Κλεοπάτρα, ο κ. Πυρουνάκης Χαράλαμπος από την
Φιλική Φωλιά, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής κ. Αναστάσιο
ς Χαχλάκης και ο Διοικητής της Τροχαίας Αιγάλεω κ
. Μανούσος Βαλσαμάκης.
Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βραβεύσαν, ο
Διοικητής της Π.Υ Ελευσίνας κ. Γεώργιος Δελογιά
ννης, από την 1η ΕΜΑΚ ο Διοικητής κ. Σερεντέλλος
Αθανάσιος, από τον Π.Σ. Μεγάρων κ. Πατράκης
Δημήτριος και ο εκπαιδευτής του προγράμματος…
Πυραγός κ. Χανδρινός Παύλος.
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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.

Δικαιούχοι
Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι
απόφοιτοι:
Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του
υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του
υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δημόσιων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που
είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης που δεν έχουν συμπληρώσει
το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και είναι δημότες των
παραπάνω Περιφερειών.
Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση,
χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο
εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική
ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Επιδότηση - ύψος υποτροφιών
Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού

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

επιδόματος-υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400 ευρώ (5
ευρώ /ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και
καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών
εισφορών, ενώ για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις
διάρκειας έως έξι μηνών προβλέπεται
χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα
και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση Συμμετοχής, Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, πιστοποιητικό εντοπιότητας, αντίγραφο του
ατομικού εκκαθαριστικού της Εφορίας
του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα
2013) ή, σε περίπτωση που δεν υπέβαλουν αίτηση, βεβαίωση από την Εφορία
για μη δήλωση εισοδήματος και πιστοποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες
που δήλωσαν κατά την υποβολή της
αίτησής τους.

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

Οι βεβαιώσεις
Οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχουν
περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή
βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ
(από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση
που τις έχουν περάσει. Οι απόφοιτοι
ΕΠΑΛ πρέπει να καταθέσουν πτυχίο
επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου
τρία ή τέσσερα, ενώ για τους απόφοιτους
ΕΠΑΣ απαιτείται το αντίστοιχο πτυχίο της
σχολής.
Τρόπος καταβολής επιδόματος
Το εκπαιδευτικό επίδομα-υποτροφία
της κατάρτισης καταβάλλεται με τη λήξη
του εκπαιδευτικού προγράμματος άπαξ
και ανάλογα με τις ώρες εκπαίδευσης
που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος. Η πρώτη πληρωμή των υποτρόφων
για την απόκτηση εμπειρίας καταβάλλεται με το πέρας των δύο πρώτων μηνών
της πρακτικής άσκησης. Υστερα από
αυτό το διάστημα η υποτροφία θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και μέχρι τη

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

λήξη του προγράμματος. Τόσο η υποτροφία θεωρητικής όσο και η υποτροφία της
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας θα
καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει
κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα
πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.
Υποβολή αιτήσεων στην ΕΕΔΕ
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα
πραγματοποιηθεί στην ΕΕΔΕ. Με την
έκδοση των αποτελεσμάτων και στην
περίπτωση που κάποιος επιλεγεί, θα
πρέπει να αποστείλει εντός δέκα ημερών
στην ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη Πρόσβαση στην
αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και
ΕΠΑ.Λ.». Η διαδικτυακή πύλη-επίσημος
ιστότοπος της Πράξης όπου και μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την
αίτηση συμμετοχής είναι η www.diasindesi.gr. Αιτήσεις έως τις 26 Ιανουαρίου.
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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

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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Υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Αττικής

«Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική.
Δεν θέλω να αποδράσω ούτε να αδιαφορήσω.
Θέλω να εργαστώ και να παλέψω γιατί νοιάζομαι».

Από τη Βούλα στα έδρανα της Βουλής

Από το βράδυ της 6ης Μαΐου 2012, η Γεωργία Μαρτίνου, κόρη του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, είναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. Εκλέχθηκε στην
περιφέρεια Αττικής, με 11.079 σταυρούς – αφήνοντας
πίσω της ιστορικά στελέχη της ΝΔ. Παρ'ότι ήταν ένα από
τα πολλά νέα πρόσωπα της Βουλής, δεν απασχόλησε
ιδιαίτερα τη δημοσιότητα όσο πιο θορυβώδεις συνάδελφοί της. Η εκλογή της αποτέλεσε έκπληξη, ακόμη και για
τους έμπειρους πολιτικούς παρατηρητές. Πολλοί προέβλεπαν ότι η ανομοιογενής περιφέρεια Αττικής μπορούσε να αποτελέσει το πολιτευτικό Βατερλό της κόρης ενός
από τους πιο πλούσιους έλληνες εφοπλιστές και ότι η
πρώην αντιδήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
ίσως να μην μπορούσε να σταθεί . Η κ. Μαρτίνου, όμως,
κατάφερε να πείσει με το low profile της, υιοθετώντας μια
ανεπιτήδευτη εμφάνιση και επαναλαμβάνοντας τη
φράση που είχε αναρτήσει στη σελίδα της στο
Facebook: «Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική.
Δεν θέλω να αποδράσω ούτε να αδιαφορήσω. Θέλω να
εργαστώ και να παλέψω γιατί νοιάζομαι».

Ο φωτογραφικός φακός στην ορκωμοσία της 28ης Ιουνίου, στη
Βουλή – όπου παρουσιάστηκε φορώντας ένα απλό τζιν και μπαλαρίνες – τη συνέλαβε να υπερπηδά ένα έδρανο προκειμένου
να φτάσει στη θέση της. Η πρώτη αυτή φωτογραφία, που εμφανίστηκε στις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Το κορίτσι του Κολλεγίου

Το 1993 η κοντοκουρεμένη Γεωργία
Μαρτίνου φοιτά στη Γ΄ Λυκείου, στο
τμήμα Γ4β του Κολλεγίου Αθηνών.
Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς,
δεν είναι πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας ούτε εμπλέκεται ιδιαίτερα
ενεργά στα κοινά του σχολείου. Οι
παλιοί συμμαθητές της, μάλιστα,
κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο,
χαμογελαστό και χαμηλών τόνων
κορίτσι, που ξεχωρίζει για τις καίριες
ερωτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια
του μαθήματος. Στον «Θησαυρό», το
λεύκωμα των τελειοφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών, στη σελίδα που είναι
αφιερωμένη στη Μαρτίνου, η καλή της
φίλη Μάιρα γράφει χαρακτηριστικά:
«Είσαι ένα από τα πιο παράξενα παιδιά που έχω γνωρίσει. Τη μια στιγμή χαμογελάς και την άλλη θυμώνεις
ζητώντας στη συνέχεια “Συγγνώμη, αλλά είμαι τσατισμένη”». Λίγο παρακάτω, η φίλη της Φωτεινή συμπληρώνει:
«Το πλατύ και αφοπλιστικό χαμόγελό της, το βροντερό
γέλιο της, η γεμάτη ζωντάνια διάθεσή της, η ειλικρίνειά
της, ο αυθορμητισμός της, τα δυο ονειρεμένα μπλε ματάκια και τα ξανθά μαλλιά της είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της Γεωργίας που θα μου λείψουν».
Πέρασε 9η στη Σχολή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα,
όταν κάποιος ρωτάει την βουλευτή τι έχει σπουδάσει,
εκείνη απαντά αυθόρμητα «Μαθηματικά», τα οποία αποτελούν τη μεγάλη αγάπη της.
Πράγματι, σπούδασε μαθηματικός στο Imperial
College του Λονδίνου, ενώ αργότερα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική, στο University College
London. Ετσι, ο επαγγελματικός βίος της περιλαμβάνει
διαφορετικούς σταθμούς, όπως το Τμήμα Προγραμματισμού της Unisystems, το μεσιτικό γραφείο Clarksons του
Λονδίνου και φυσικά την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση Eastern Mediterranean. Η μεγάλη άνω τελεία στην
επαγγελματική ζωή της μπήκε πολύ νωρίς, μόλις το
2010, με τις δημοτικές εκλογές.

Κατά μάνα, κατά κόρη

Η Γεωργία Μαρτίνου δεν ήταν η
πρώτη της οικογένειας που ασχολήθηκε με τα κοινά.
Την αρχή είχε κάνει η μητέρα της,
Μαρίνα, που είχε εκλεγεί το 1986
δημοτική σύμβουλος με την παράταξη
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Ηταν πολύ πετυχημένη, μάλιστα,
υπήρξαν σκέψεις να κατεβεί ακόμη και
για δήμαρχος. Η Μαρίνα, όμως, δεν
ήθελε να ανακατευτεί περισσότερο.
Η Γεωργία, από την άλλη, ήθελε να
ανακατευτεί όσο περισσότερο γινόταν
και τα κατάφερε, αφήνοντας αξιόλογο
έργο πίσω της.
Παρότι δεν είχε εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε
αντιδήμαρχος, ξυπνούσε στις 6.30 το πρωί, μαζί με τους
εργαζομένους, για να μάθει τη δουλειά από τη βάση,
όπως ακριβώς δηλαδή έκανε και στην εταιρεία του πατέρα της.
Αφιέρωνε όλον τον χρόνο της στον δήμο, κάτι που
ίσχυε και κατά τη βουλευτική της θητεία.
Στις εκλογές της Κυριακής 25 Ιανουαρίου η Γεωργία
Μαρτίνου ζητά ξανά την εμπιστοσύνη και την ψήφο των
πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.
Στα δυόμισι περίπου χρόνια της θητείας της ήταν από
τους λίγους βουλευτές, που στάθηκε πραγματικά δίπλα
στα προβλήματα των πολιτών, πάντα αθόρυβα, στηρίζοντας ουσιαστικά συλλόγους, δήμους και πολίτες.
Με λίγα λόγια, δεν εμφανίσθηκε ως φάντης μπαστούνης όπως συνηθίζεται στην πλειοψηφία των βουλευτών.
Η συμπεριφορά της κ Μαρτίνου αποτελεί φυσική εξέλιξη της πορείας της στα κοινά, όπως αναφέρεται και
παραπάνω.
Είμαστε σίγουροι ότι νέοι πολιτικοί όπως η κ. Μαρτίνου,
πρέπει να επιβραβεύονται από τους πολίτες, καθώς μια
κοινωνία με τόσα προβλήματα χρειάζεται άτομα με ανιοδιοτελή προσφορά.
Ε. Λιάκος

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.

