ΘΡΙΑΣΙΟ
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Τιμή : 0,01€

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ:
«Τα έσοδα από τα ΚΤΕΟ
στην κοινωνική πολιτική
των Περιφερειών»

Ομαλά οι δοκιμές στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
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Εντός Φεβρουαρίου
η καθέλκυση του
δεύτερου υποβρύχιου
τύπου 214

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥ
ΚΑΙ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Για την επαναφορά
των συντάξεων των
Ελλήνων του Πόντου

Διαδημοτική συνάντηση με τον
Υπουργό Επικρατείας για το ακανθώδες
ζήτημα, στην οποία συμμετείχε
και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Νέα Δύναμη» Αχαρνών, Παν. Γρηγοριάδης
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Στόχος η πλήρης λειτουργία των δημόσιων
ΚΤΕΟ, της Μάνδρας και των Μεγάρων
Σελ: 3

ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ....

Σελ: 2

ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η εξέλιξη του έργου, καθώς
είναι εντελώς διαφορετική η ρότα της αριστεράς
ΤΙ ΠΟΣΑ ΘΑ
ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ
ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ

Η εικαστική
έκθεση 20 παιδικά
έργα τέχνης
+ 20 καλλιτέχνες,
ταξιδεύει!
Εγκαινιάστηκε στα Μέγαρα
την Κυριακή,
παρουσία πλήθους κόσμου
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ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
Συνελήφθησαν δύο
άτομα για παράβαση
του νόμου περί όπλων

Προηγήθηκε καταγγελία ότι προκάλεσαν
φθορά σε αναρτημένο πανό κόμματος

EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ του Δήμου Αχαρνών, του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης& και
του Αρχηγείου της Αστυνομίας
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«ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ»
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Υποτονική η εμπορική
κίνηση τις πρώτες ημέρες των
εκπτώσεων
Σελ: 10

Οι σταυροί προτίμησης
και οι έδρες ανά
εκλογική περιφέρεια

Σελ: 5

Σελ: 9

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015
Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Βενιζέλου Ελευθ. 8,
Τηλέφωνο:
2105546633
Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λεωφ Δημοκρατίας
146 & Παναγούλη Α.,
2105575614

Φυλή - Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος
Θ. Πηνειού 81,
Τηλέφωνο:
2102481114

Αχαρνές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΔΕ
Αγίου Διονυσίου 36,
2102441644
Ώρες Εφημερίας
08:00-08:00
(Επόμενης)

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,
2102448377

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 11 έως 19
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Αγαθά γγελο ς, Αγαθα γγέλη ,
Διονύσ ιος, Νιόνιο ς, Νύσης ,
Διονυσ ία, Ντένη ς

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

ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ....
ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
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Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η εξέλιξη του έργου, καθώς
είναι εντελώς διαφορετική η ρότα της αριστεράς

Κ

ρίσιμες αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές της Κυριακής και
για το μέλλον των μεταφορών και logistics της

χώρας .
Ο κλάδος των μεταφορών βρίσκεται την εποχή αυτή σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς μια σειρά από σημαντικούς διαγωνισμούς για την αποκρατικοποίηση εταιρειών του χώρου, όπως για παράδειγμα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η
Ελληνική Εταιρεία Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού
(ΕΕΣΣΤΥ) βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται, όμως , και η εξέλιξη του
νέου εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, ένα
ζήτημα που συνδέεται ευθέως με το μέλλον της εφοδια-

στικής αλυσίδας στη χώρα μας, αφού έως σήμερα απουσιάζει εντελώς ένα οργανωμένο, σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο στην Ελλάδα.
Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκφράσει σχεδόν για όλα
αυτά τα θέματα διαφορετικές θέσεις από τις επιλογές της
παρούσας κυβέρνησης. Σε κάποιες περιπτώσεις δε,
είναι πιθανό ότι αν αλλαξει κυβέρνηση να υπάρξουν και
ρήτρες σε βάρος της χώρας μας για ενδεχόμενη αθέτηση των δεσμεύσεων ή καθυστέρηση .
Επίσης άγνωστο είναι πια θα είναι η αντίδραση της ΕΕ
σε κάποιες υποθέσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αν υπάρξει αλλαγή της ακολουθούμενης
ρότας.

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥ
ΚΑΙ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Για την επαναφορά των συντάξεων
των Ελλήνων του Πόντου

Διαδημοτική συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας για το
ακανθώδες ζήτημα, στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Νέα Δύναμη» Αχαρνών, Παν. Γρηγοριάδης

Σ

το Μέγαρο Μαξίμου, για το ζήτημα της επαναφοράς των συντάξεων των
Ελλήνων του Πόντου και
των Βορειοηπειρωτών,
συναντήθηκαν από κοινού με τον υπουργό
Επικρατείας Δημήτρη
Σταμάτη, ο δήμαρχος
Φυλής, Χρήστος Παππούς,
ο
δήμαρχος
Ασπροπύργου
Νίκος
Μελετίου με τους αντιδημάρχους Τάσο Παπαδόπουλο και Παντελή Σαββίδη, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Δύναμη» Αχαρνών, Παναγιώτης
Γρηγοριάδης, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Σεραφείμ
Τσόκας ο οποίος και μεσολάβησε γι’ αυτή τη συνάντηση.
Άμεση επιδίωξη κι απώτερος σκοπός της διαδημοτικής
συνάντησης στην οποία συμμετείχε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο
για τα ποντιακά ζητήματα Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο
Σονίδη, ήταν ν’ ανοίξει ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων των Ελλή-

νων του Πόντου, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για
τη χώρα μας.
Η συνάντηση έκλεισε με δεσμεύσεις απέναντι
στους εκπροσώπους των δήμων Φυλής,
Ασπροπύργου, και Αχαρνών

Η συνάντηση έκλεισε με δεσμεύσεις απέναντι στους
εκπροσώπους των δήμων Φυλής, Ασπροπύργου, και
Αχαρνών που αγωνίζονται εδώ και χρόνια διεκδικώντας
λύσεις απέναντι σε αυτά τα προβλήματα.

Η εικαστική έκθεση 20 παιδικά έργα
τέχνης + 20 καλλιτέχνες, ταξιδεύει!
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Εγκαινιάστηκε στα Μέγαρα αυτή την Κυριακή,
παρουσία πλήθους κόσμου

Η

έκθεση 20 παιδικά έργα τέχνης + 20 καλλιτέχνες,
για τα 20 χρόνια του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής
Τέχνης, που φιλοξενήθηκε στην IANOS Αίθουσα
Τέχνης, εγκαινιάστηκε παρουσία ενός ζεστού κοινού στα
Μέγαρα την Κυριακή.
Συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και τη φιλοξενία σημαντικών
θεματικών εικαστικών αφιερωμάτων και με αφορμή τη
συμπλήρωση των 20 ετών λειτουργίας του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, η IANOS Αίθουσα Τέχνης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο ΘΕΟΓΝΙΣ» παρουσιάζουν
την ομαδική εικαστική έκθεση «20 + 20 για τα 20», μια αναφορά στην αυτοτελή αξία του θαυμαστού και περιπετειώδους εικαστικού κόσμο των παιδιών, ενός κόσμου με αισθητική ποιότητα ισάξια με εκείνη των ενηλίκων καλλιτεχνών,
που χρειάστηκαν, κατά τα λεγόμενα των μεγάλων μοντερνιστών «πολλά χρόνια για να ξανα-μάθουν να ζωγραφίζουν
σαν παιδιά».
Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης, αρχικά
επελέγησαν από την επιμελήτρια 20 παιδικά έργα τέχνης
από τις συλλογές του Μουσείου, με μέλημα την ποικιλότητα
ως προς το θέμα, τη φόρμα, την τεχνική και τα χρησιμοποιούμενα υλικά αλλά και την άμεση ή την έμμεση σύνδεση με
διαφορετικά κινήματα τέχνης ή καλλιτεχνικά ευρήματα (art
brut, αφαίρεση, μοντερνισμός, εξπρεσσιονισμός, objet trouvé κ.ά.). Στη συνέχεια, για κάθε έργο παιδιού, επελέγη το
έργο ενός ενήλικα εικαστικού, με γνώμονα την προοπτική
της συνύπαρξης και της συνομιλίας δύο φαινομενικά διαφορετικών κόσμων με αναπάντεχο ωστόσο και αρμονικό
οργανικό διάλογο.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι εικαστικοί:
Σπύρος Αγγελόπουλος , Ήρα Βλαχάκη, Γιώργος Βορρές,
Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Γεωργία Δαμοπούλου, Κωνσταντίνος Έσσλιν, Θεόφιλος Κατσιπάνος, Κώστας Λάβδας,
Παναγιώτης Μαρίνης, Κωνσταντίνος Μάσσος, Κυριάκος
Μορταράκος, Γεωργία Μπλιάτσου, Στέλιος Παναγιωτόπουλος, Γεύσω Παπαδάκη, Γιώργος Σαλταφέρος, Αντώνης Στάβερης, Μαρίνα Στελλάτου, Νότα Τσίτουρα, Βάσω Τρίγκα και

Αθηνά Χατζή.
Καλλιτεχνική
Διεύθυνση
Μικρή Άρκτος /
Επιμέλεια Ίρις
Κρητικού

Τα έργα από
τις συλλογές του Μουσίου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης υπογράφουν οι:

Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ήρα Βλαχάκη, Βασιλική Γεραλή,
Αλτέα Γκόγκα, Μαρία Δάμη & Έφη Κανελλοπούλου, Γιώργος Ευδοξιάδης, Ζαχαρούλα Κατσουλάκη, Δημήτρης
Κλαρκ, Βαγγέλης Κουρτίδης Χρήστος Μουλάς, Μάξιμος
Μπολώτας, Αλκμήνη Νικοπούλου-Εξηντάρη, Κάτια Παλαμά
και Ιλάειρα Γιατρουδάκη, Μαριάννα Ρεντούμη, Μαρία-Νεφέλη Ζήκου, Κώστας Καλφιώτης, Αύρα Σωτηροπούλου, Νικόλας Αγγελής, Κωνσταντίνος Κρητικός (ομαδική συμμετοχή),
Κωνσταντίνα Σκοβολά, Κωνσταντίνος Σπαρής, Μαρκέλλα
Σταματέκου, Γιάννης Σταυρόπουλος και Σταύρος Τσενικλίδης.

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και οι συλλογές
του
Βραβευμένες συμμετοχές σε 9 ετήσιους Πανελλήνιους
Διαγωνισμούς Παιδικής Ζωγραφικής που οργάνωσε το
Μουσείο σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά
Εργαστήρια, Παιδικές Βιβλιοθήκες και Μουσεία, για παιδιά
και μαθητές 5-14 ετών.Επιλεγμένα έργα παιδιών που συμμετέχουν στα Εικαστικά εργαστήρια που πραγματοποιεί το
Μουσείο στο χώρο του.
Με την καθοδήγηση στελεχών του Εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου, τα παιδιά, επεξεργάζονται καθημερινά
θέματα, αντλούν ερεθίσματα από το έργο καλλιτεχνών,
γνωρίζουν τεχνικές ζωγραφικής, πειραματίζονται με ποικίλα
υλικά, αναπτύσσουν τη δική τους εικαστική γλώσσα και
δημιουργούν ατομικά και ομαδικά έργα.

Ομαλά οι δοκιμές στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Εντός Φεβρουαρίου η καθέλκυση
του δεύτερου υποβρύχιου τύπου 214

Ο

μαλά εξελίσσονται
οι
εργασίες και δοκιμές στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
για
την
πιστοποίηση
και
επιχειρησιακή ένταξη στον Στόλο των
τριών νέων υποβρυχίων τύπου 214
και του εκσυγχρονισμένου Ωκεανός.
Σύμφωνα με πληροφορίες , εντός
του Φεβρουαρίου
αναμένεται
να
καθελκυστεί το δεύτερο
υποβρύχιο
τύπου
214
ΜΑΤΡΩΖΟΣ.
Στο μεταξύ, το πρώτο ιδίου
τύπου υποβρύχιο ΠΙΠΙΝΟΣ εκτέλεσε επιτυχώς βολή τορπίλης
γυμνασίων σε περιοχή του Σαρωνικού, ενώ για το προσεχές διά
στημα έχει προγραμματιστεί να

εκτελεσθεί αντίστοιχη βολή από
το εκσυγχρονισμένο υποβρύχιο
ΩΚΕΑΝΟΣ.
Οι βολές τορπιλών εντάσσονται
στο ευρύτερο πλαίσιο των δοκιμών εν πλω των δυο υποβρυχίων

πριν από την ένταξη τους στον
Στόλο.
Προηγήθηκαν οι επιτυχημένες
δοκιμές μεγίστου βάθους κατάδυσης που έγιναν τον περασμένο
Δεκέμβριο.
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ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ:
«Τα έσοδα από τα ΚΤΕΟ
στην κοινωνική πολιτική
των Περιφερειών»
Στόχος η πλήρης λειτουργία
των δημόσιων ΚΤΕΟ, της
Μάνδρας και των Μεγάρων

Ε

γκαίνια, χθες, για το ΚΤΕΟ Χολαργού, το
οποίο μετά από 2 χρόνια αναστολής των
βασικών του λειτουργιών, επαναλειτουργεί, με δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής.
Η επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού - που
έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα - με την αναβάθμιση του μηχανολογικού και μηχανογραφικού
του εξοπλισμού, υλοποιεί μία από τις προγραμματικές δεσμεύσεις της νέας Περιφερειακής Αρχής.
Παρούσα στα εγκαίνια και η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, η οποία συνοδευόμενη από την
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα
Κυπριανίδου και τον Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου
Τομέα, Γιώργο Καραμέρο, παρακολούθησε δοκιμές ελέγχου οχημάτων.
Στο χαιρετισμό της η
Περιφερειάρχης σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Το ΚΤΕΟ Χολαργού
επανέρχεται σε πλήρη
λειτουργία, με έξοδα της
Περιφέρειας, ύστερα από
δύο χρόνια αδικαιολόγητης αναστολής των βασικών του λειτουργιών.
Η νέα Περιφερειακή
Αρχή Αττικής με την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ
Χολαργού έρχεται να
κάνει μια νέα αρχή.Είναι
υπερώριμες οι συνθήκες
έτσι ώστε να αναλάβουν οι Περιφέρειες, οι οποίες
έχουν το βάρος του εκσυγχρονισμού και της πιστοποίησης των δημοσίων ΚΤΕΟ, τα σημαντικά
έσοδα από τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων.
Στόχος, αυτά τα έσοδα να χρηματοδοτήσουν την
κοινωνική πολιτική των Περιφερειών.
Θεωρούμε το ΚΤΕΟ του Χολαργού, καθώς και τα
υπόλοιπα δημόσια ΚΤΕΟ της Αττικής, τα ΚΤΕΟ
του Ελληνικού, της Μάνδρας, των Μεγάρων, της
Αναβύσσου, σημαντικό οικονομικό πόρο της Περιφέρειας Αττικής και εργαλείο άσκησης κοινωνικής
πολιτικής.
Στόχος μας η πλήρης λειτουργία και των άλλων,
τεσσάρων δημόσιων ΚΤΕΟ, του Ελληνικού, της
Μάνδρας, των Μεγάρων, της Αναβύσσου».
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Α Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ

Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ
ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ε
αφορμή
π ρόσφατου
ατυχήματος
στη Λεωφόρο Φυλής,
που τραυματίστηκε μέλος
του Σωματείου «Συνεργασία – Δημιουργία», ο
Πρόεδρος του Φορέα, Γ.
Ρεθυμιωτάκης, χτυπάει
καμπανάκι κινδύνου στις
αρμόδιες υπηρεσίες αναζητώντας παρεμβάσεις
και λύσεις στα θέματα
προσβασιμότητας που αφορούν τη Δυτική Αττική και
όχι μόνο.
Η προσβασιμότητα δίνει την δυνατότητα σε κάθε
άνθρωπο να κινείται με ανεξαρτησία, άνεση, ασφάλεια
και αυτονομία σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους, ώστε να συμμετέχει ισότιμα στα κοινωνικά και
οικονομικά δρώμενα της ζωής.
Ο νόμος 2831 του 2000, στο άρθρο 28 / παρ. 5 και 8,
επιβάλλει την εφαρμογή των διεθνών αρχών προσβασιμότητας στα υφιστάμενα κτίρια (συνάθροισης κοινού)
στα οποία ανήκουν τα κτίρια πάσης φύσεως που επιτρέπεται η είσοδος και η συνάθροιση κοινού, καθώς και
τους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών.
Ζούμε στη Δυτική Αττική, μια περιοχή που στο μεγαλύτερο ποσοστό της αναδομήθηκε μετά το 2000, δηλαδή μετά το νόμο διεθνών προδιαγραφών προσβασιμότητας και αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα καινούρια κτίρια,
όλες αυτές οι κυκλοφοριακές κατασκευές, τα πεζοδρόμια, τα δημόσια κτίρια και διάφορα άλλα παράτυπα, για
να μη πω παράνομα εκτός νομικού πλαισίου αποτελέσματα που εγκυμονούν κινδύνους σε κάθε βήμα και όχι
μόνο των ατόμων με αναπηρία...
Έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα κτίσματα
μετά τον σεισμό του ’99, με βάση τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές αλλά και τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

θα έπρεπε να είναι
απ ολύτως
προσβάσιμα
και να εξυπ ηρετούν
τις ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου
και ιδιαίτερα
τις ανάγκες
των ευπαθών κατηγοριών συνανθρώπ ων
μας.
Η προσβασιμότητα της Δυτικής Αττικής σε κτίρια, υπηρεσίες
και πεζοδρόμια είναι παντελώς ανύπαρκτη και δεν
δικαιολογείται σε καμία περίπτωση για τα άτομα με
αναπηρία να είναι αφιλόξενος τόπος που επιδεινώνει
καθημερινώς την κατάστασή τους.
Δε ξέρω αν υπάρχουν αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχουν χτυπήσει το καμπανάκι κινδύνου, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η προσβασιμότητα σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και σε
όλες τις παροχές και ευεργετήματα του κοινωνικού
συνόλου έχει παγκοσμίως απόλυτη προτεραιότητα.
Τώρα εδώ ποιος ξέρει τι κρύβεται ή τι γίνεται πίσω
από όλα αυτά.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή η φωνή μας
πρέπει να ακουστεί ενεργοποιώντας κρατικούς αλλά
και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, εμείς από το Πανευρωπαϊκό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «Συνεργασία - Δημιουργία», δημιουργήσαμε επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου προσβασιμότητας σε κτίρια του
δημοσίου, του ιδιωτικού αλλά και του κυκλοφοριακού
τομέα αλλά και τους ελεύθερους χώρους, προσθέτοντας και εμείς ένα λιθαράκι στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου να προλάβουμε ανεπανόρθωτες μελλοντικές βλάβες.

Με βροχές και καταιγίδες θα ψηφίσουν
οι Έλληνες την Κυριακή

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!!!
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ!!!
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ!!!!
Με εκτίμηση,
Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου
"Οι Ακρίτες του Πόντου"
Διεύθυνση: Θέση Γκορυτσά, Ασπρόπυργος
- ΤΘ 7388 - ΤΚ 193 00 - Αθήνα (χάρτης)
Τηλέφωνο / Fax: 210 5599364 - Skype:
akrites.aspropirgou
Μail: akrites.aspropirgou@gmail.com
Blog: akritesaspropirgou.blogspot.com
Facebook: SYLLOGOS PONTION
ASPROPIRGOY "OI AKRITES TOY PONTOY"

Μ

ε άστατο καιρό,
βροχές και καταιγίδες κατά τόπους
ισχυρές θα ψηφίσουν οι
Έλληνες την Κυριακή, με
βάση τα στοιχεία από την
πρόγνωση της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο Αιγαίο μάλιστα οι
άνεμοι θα πνέουν έως και
οκτώ μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.
Την Παρασκευή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια
αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές
καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Τα φαινόμενα πιθανόν
κατά τόπους θα είναι ισχυρά και βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Πρόσκαιρη εξασθένηση αναμένεται το βράδυ στην ανατολική ηπειρωτική
χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με
7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία
δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σαββατοκύριακο

Για το Σάββατο και την
Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει
στα δυτικά, την ανατολική
και νότια νησιωτική χώρα
νεφώσεις με βροχές και
καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, κατά
περιόδους νεφελώδης με σποραδικές βροχές, αλλά και
διαστήματα βελτίωσης. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Στα ανατολικά, νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο
τοπικά 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση την Κυριακή.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Από το απόγευμα της Κυριακής και από τα δυτικά τα
φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν.
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ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Συνελήφθησαν δύο άτομα για
παράβαση του νόμου περί όπλων

Προηγήθηκε καταγγελία ότι προκάλεσαν φθορά
σε αναρτημένο πανό πολιτικού κόμματος

Σ

υνελήφθησαν στο Καματερό, από αστυνομικούς
της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, δύο
ημεδαποί ηλικίας 52 και 22 ετών, για παράβαση
του νόμου περί όπλων.
Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία στο τηλεφωνικό
κέντρο της Άμεσης Δράσης, για δύο άτομα που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και νωρίτερα είχαν προβεί σε φθορά
πανό πολιτικού κόμματος, που ήταν ανηρτημένο σε
περίφραξη Σχολικού κτιρίου στο Καματερό, μετέβη
άμεσα στο σημείο περιπολικό όχημα.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παραπάνω όχημα, στο
οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες και μετά από σε
έλεγχο σε αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2)
πανό πολιτικών κομμάτων, εβδομήντα (70) φυσίγγια
κυνηγετικού όπλου, πτυσσόμενο κλομπ και σπρέι πιπεριού.
Σε βάρος του 52χρονου είχε σχηματισθεί το έτος 2013
δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, κατά
συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί κολασμού
πράξεων, που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις.
Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, οι συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΣΙΝΑΣ Ο Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ
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Ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. υποστήριξε την τροπολογία
για την καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος για το έτος 2014
στους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Σ

τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
βρέθηκε
ο
Θανάσης
Μπούρας, Βουλευτής της
Περιφέρειας Αττικής, τ. Υφυπουργός και Γενικός Γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι
εργαζόμενοι και η Διοίκηση του
επιφύλασσαν θερμή υποδοχή
καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες
με προσωπική και πολύ μεγάλη
προσπάθειά του ψηφίστηκε και
κυρώθηκε η τροποποίηση 8 της
σύμβασης παροχής αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

Έτσι, μπόρεσαν οι εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, οι
οποίοι ήταν απλήρωτοι για πολλούς μήνες, να πληρωθούν μέρος
των δεδουλευμένων τους.

Με άλλη προσπάθειά του ο κ.
Μπούρας υποστήριξε την τροπολογία για την καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος για το έτος
2014 στους μισθωτούς της ναυπη

γοεπισκευαστικής ζώνης και φρόντισε ώστε έγκαιρα να δημοσιευτεί
η ΚΥΑ και να γίνει πραγματικότητα
η καταβολή του βοηθήματος.
Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει ότι «η προθεσμία καταβολής
του καταβολή ειδικού εποχιακού
βοηθήματος για το έτος 2014 στους
μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης παρατείνεται μέχρι
την 30/1/2015 και οι δικαιούχοι θα
πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει
κατά το ημερολογιακό έτος που
προηγείται της καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 230 ημερομίσθια σε εργασίες οικείου επαγγελματικού κλάδου».
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Γ. Πάντζας: «Στην πλατεία Ομονίας η πρόβα τζενεράλε
για τη γιορτή που θα ακολουθήσει το βράδυ της Κυριακής»

Σ

ε πλήθος
εκδηλώσ ε ω ν
παραβρέθηκε τις
π ροηγούμενες
ημέρες, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής, Γιώργος Πάντζας. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 19/1, παραβρέθηκε
στην ετήσια εκδήλωση απονομών και
κοπή πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ανατολικής Αττικής στο
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ», στη διάρκεια της
οποίας βράβευσε αθλητές που διακρίθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
Στην συνέχεια παραβρέθηκε στην
πολιτική συγκέντρωση και στα εγκαίνια
των νέων γραφείων της οργάνωσης
μελών του ΣΥΡΙΖΑ Μάνδρας – Ειδυλλίας, όπου και έγινε παρουσίαση των
υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην
περιφέρεια Αττικής.
Την Τρίτη 20/1, ο Γιώργος Πάντζας,
παρέστη σε κεντρική εκδήλωση της
οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ασπροπύργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου.

Στη συνέχεια μετέβη στο Ζεφύρι στο
Δήμο Φυλής, στα γραφεία της οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ όπου και πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση της
οργάνωσης με πολλούς υποψηφίους
βουλευτές, στελέχη και φίλους του
ΣΥΡΙΖΑ να δίνουν δυναμικά το
«παρών».
Νωρίτερα, πραγματοποίησε επίσκεψη
με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενο
από υποψηφίους βουλευτές και στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, στα κεντρικά γραφεία της
αλυσίδας super market Προμηθευτική
Α.Ε. στο βιομηχανικό πάρκο Μαρκοπούλου Αττικής.
Τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν
με την διοίκηση και τους εργαζόμενους
της εταιρίας με τους οποίους συζήτησαν
τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας στον τομέα του λιανεμπορίου καθώς
και αυτά που αφορούν στα καθημερινά
προβλήματα των πολιτών και των εργαζομένων.
Ο Γιώργος Πάντζας, κατά την διάρκεια
των συνομιλιών τόνισε σε όλες τις πλευρές το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το
οποίο περιλαμβάνει μέτρα ανακούφισης
της κοινωνίας αλλά και τόνωσης της
πραγματικής οικονομίας.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΝ 25Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η
ΔΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ως μια μεγάλη,
δημοτική παράταξη που υπηρετεί αξίες όπως η
Δημοκρατία
–
Ελευθερία, η Αλληλεγγύη, η Αξιοπρέπεια και η Αυτονομία με ευθύνη, καλεί όλους και όλες να προσέλθουν στις
κάλπες για τις εθνικές εκλογές, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.
Εκεί όπου με δύναμη, θέληση και ωριμότητα θα συμβάλλουμε σε μια νέα πορεία για τον τόπο, την κοινωνία
και την πατρίδα μας.
Ο δήμος Φυλής, ένας δήμος με ιδιαίτερα στρατηγικά
πλεονεκτήματα, πρέπει και μπορεί να δηλώσει παρών,
συμμετέχοντας δυναμικά, ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση σε μια εκλογική διαδικασία που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας.

Επεσήμανε δε, ότι ο σχεδιασμός αυτός
θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα απ ό την
πορεία των διαπραγματεύσεων για το
χρέος με τους εταίρους δανειστές της
χώρας και τα θεσμοθετημένα όργανα της
ΕΕ.
Την Τετάρτη 21/1, έδωσε το παρών σε
σειρά κεντρικών εκδηλώσεων των οργανώσεων μελών του ΣΥΡΙΖΑ σε Λαύριο,
Ελευσίνα και Μέγαρα, στις οποίες απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναφέροντας
την ιστορική στιγμή για την Αριστερά όταν
την Κυριακή στις 25 του Γενάρη θα κληθεί από τον ελληνικό λαό να αναλάβει τις
τύχες της χώρας.
Μάλιστα, υπερτόνισε το γεγονός ότι
τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατορθώσει να λάβει
ποσοστό αυτοδυναμίας, κάτι που θα
είναι καταλυτικό για την πορεία εφαρμογής του προγράμματός του.
Επίσης, κάλεσε όλα τα μέλη και φίλους
του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουν δυναμικό
παρών στην κεντρική ομιλία του προέδρου Αλέξη Τσίπρα στο κέντρο της Αθήνας στην π λατεία Ομονοίας, για να
συμπληρώσει ότι η εκδήλωση αυτή θα
είναι η πρόβα τζενεράλε για την γιορτή
που θα ακολουθήσει το βράδυ της
Κυριακής.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΡΧΗΓΟΥΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ &
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 25ΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου
2015

Αξιότιμοι κ. Αρχηγοί Κομμάτων,

Καταρχήν εύχομαι σε
όλους σας καλή επιτυχία.
Με την παρούσα επιστολή
δεν κάνω πολιτική, απλώς
από την θέση του Επιστήμονα και πολύ καλού γνώστη του Ιατρικού χώρου και
αντικειμένου, θα ήθελα
παραμονές των εκλογών να
κάνω έκκληση σε όλους σας

ούτως ώστε ο καθένας
από εσάς και από την θέση
που θα τύχει να κατέχει
μετεκλογικά, να φροντίσει
να βελτιώσει την υποβαθμισμένη ιατρική περίθαλψη
στη χώρα μας και να απαλύνει την ταλαιπωρία των
Ασθενών, Ασφαλισμένων
και μη.
Και μην ξεχνάτε ότι για τις
περισσότερες παθήσεις, η
πρόληψη είναι πολλαπλά
οικονομικότερη της θεραπείας.
Με τιμή,
Δρ Λυδία
Ιωαννίδου-Μουζάκα
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γυναικολόγος-Χειρουργός-Μαστολόγος
-Ογκολόγος
Εθνικός Εκπρόσωπος της
Ελλάδος για τον Καρκίνο
και τα Κέντρα Μαστού
στην Ε.Ε.
Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Μαστολογίας

Για θεσμικές
αλλαγές
ενημέρωσε
την Κ.Ε.Δ.Ε.
ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Σ

υνάντηση με στελέχη της Γραμματείας
Αυτοδιοίκησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είχε αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο της, Γ. Πατούλη, τον Αντιπρόεδρο, Δ. Καφαντάρη, τον Γενικό Γραμματέα, Ι.
Μουράτογλου και τα μέλη του Δ.Σ., Γ. Ιωακειμίδη
και Δ. Μπίρμπα.
Από πλευράς ΣΥ.ΡΙΖ.Α. παρέστησαν οι κ.κ. Κ.
Πουλάκης, υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης, Δ. Κολτσίδα, μέλος της Κ.Ε. και Ν. Σακούτης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από
αίτημα που διατύπωσε το Προεδρείο της ΚΕΔΕ
προς όλα τα Κόμματα, αποστέλλοντας επιστολή,
με την οποία, αφενός, παρουσίαζε τις θέσεις της
πάνω στα ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, αφετέρου, ζητούσε τη διεξαγωγή ενός
ουσιαστικού διαλόγου επί τη βάσει των προγραμμάτων των Κομμάτων, σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ανταποκρίθηκε στο αίτημα της
ΚΕΔΕ και στο πλαίσιο αυτό έγινε η συνάντηση,
κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει τις θέσεις των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σε
τομείς όπως:
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, οι θεσμικές
αλλαγές που προτείνει για τη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων, η συμμετοχή των Δήμων
στο νέο ΕΣΠΑ, η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου
των Ο.Τ.Α. μέσα από την περαιτέρω ενίσχυση
των κοινωνικών τους δομών και υποδομών, η
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και ζητήματα
που αφορούν τον πολεοδομικό και χωροταξικό
σχεδιασμό της Χώρας και επηρεάζουν τις τοπικές
κοινωνίες, ενώ τόνισε την ανάγκη να δοθεί πρωταγωνιστικός ρόλος στην Αυτοδιοίκηση, η οποία
έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε
όλους τους τομείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες εξαιτίας της κρίσης.
Ο υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,
Κώστας Πουλάκης, υπογράμμισε τη βούληση του
Κόμματος να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος
με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης πάνω
σε όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία
τους, ενώ υπογράμμισε την ειλημμένη απόφαση
να υπάρξουν - σε περίπτωση ανάληψης της
κυβέρνησης από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ανατροπές, και
όχι απλές αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας της
Αυτοδιοίκησης.
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Έγκαιρα και με χαμηλό κόστος
έτοιμη για τις Εκλογές η Περιφέρεια Αττικής

Οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία, σχετικά με την προπαρασκευή
και τη διενέργεια των Βουλευτικών
Εκλογών σε όλους τους Δήμους του
Νομού Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Αττικής, βάσει των
οποίων επετεύχθη έγκαιρα και με
μειωμένο κόστος, η προαναφερόμενη διαδικασία, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της ερχόμενης Κυριακής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Περιφέρειας:
- Εξασφάλισε, σε συνεργασία με
τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργουλέα, ανθρώπινες
συνθήκες για την εξυπηρέτηση των
δικαστικών αντιπροσώπων, προκειμένου να παραδώσουν το Πρακτικό
Νο 2 για την Περιφερειάρχη.
Έτσι για πρώτη φορά διατέθηκαν
τρεις θερμαινόμενες αίθουσες, με
ειδική διαμόρφωση στην είσοδο για
την περίπτωση βροχόπτωσης, για
τις Περιφερειακές Ενότητες Α’, Β’
Αθηνών και Περιφέρεια Αττικής και
αντιστοίχως δύο αίθουσες για τις
Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά σε

συνεργασία με
τη Διοίκηση του
Πρωτοδικείου.
- Διασφάλισε
την προστασία
και φύλαξη των
κτιρίων και του
εκλογικού υλικού, καθώς και
την απ ρόσκοπ τη μετάδοση
των εκλογικών
απ οτελεσμάτων,
ύστερα
απ ό
ειδική
συνάντηση με
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Μείωσε το κόστος της εκλογικής
διαδικασίας στις απολύτως απαραίτητες δαπάνες. Συγκεκριμένα, με το
μισό κόστος των Εκλογών του 2014,
η Περιφέρεια Αττικής μίσθωσε μεγάλο τμήμα του Σταδίου Ειρήνης και
Φιλίας (ΣΕΦ), τόσο για τη διαχείριση
του εκλογικού, όσο και για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος.

Ειδικότερα, ενώ στις Περιφερειακές
και Δημοτικές Εκλογές του 2010, η
μίσθωση χώρων ανήλθε στις 77.000
ευρώ και στις αντίστοιχες του 2014,
στις 26.000 ευρώ, στις φετινές Εκλογές το ίδιο ποσό περιορίστηκε στις
12.685 ευρώ.

- Έβαλε τέλος στις προεκλογικού
χαρακτήρα υπερβολικές δαπάνες με
πρόσχημα την ενημέρωση, όπως
την απευθείας επιχορήγηση εφημε-

ρίδων, κατά τις προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές, με το συνολικό
ποσό των 160.789,48 ευρώ και τη
γραφιστική επ εξεργασία κόστους
35.424 ευρώ.
- Κατάργησε τις περιττές δαπάνες,
όπως για τη ΛΉΨΗ φωτογραφιών
και βιντεοσκοπήσεων την ημέρα διεξαγωγής των Εκλογών για «αναμνηστικούς σκοπούς», οι οποίες ενδεικτικά το 2014 ανήλθαν σε 4.920
ευρώ, ενώ το κόστος των αφισών για
τη «διαφήμιση» των Εκλογών ανήλθε, μόνο σε ό,τι αφορά στη γραφιστική επεξεργασία, στα 11.685 ευρώ.

- Εξασφάλισε ότι για πρώτη φορά,
με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, θα γίνει ηλεκτρονική και άρα
ασφαλής (και όχι πλημμελής) επαλήθευση των εντύπων μετάδοσης
των εκλογικών αποτελεσμάτων και
ηλεκτρονική διαχείριση τυχόν σφαλμάτων.
- Τέλος, για πρώτη φορά διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ όλων των
εργαζομένων για τη συγκρότηση των
εκλογικών συνεργείων.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ

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.

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

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

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

Ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογο Πελλοπονησίων Ελευσίνας και τα άτομα του χορευτικού , ήταν η η συμμετοχή τους στην υποδοχή της Ιεράς Εικόνας που έγινε την
Τετάρτη 21.1.2015 στις 5 το απόγευμα
στην Ιερά Μονή Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα.
Ντυμένες με τις παραδοσιακές φορεσιές
και κρατώντας καλάθια με δάφνες , οι
γυναίκες του Συλλόγου συνόδεψαν την

Εικόνα από την είσοδο της Μονής έως την τοποθέτησή της στον Ναό.
Μια πομπή από 3 Μητροπολίτες & περισσότερους από 70 ιερείς υποδέχθηκαν την Παναγία
Παραμυθία την οποία συνόδεψαν άνδρες των ειδικών δυνάμεων, η φιλαρμονική ,παιδιά των σχολείων & του Δήμου Μάνδρας. Περισσότερα από 25
πούλμαν ανέβηκαν στο Μοναστήρι και πλήθος
πιστών. Η εικόνα θα παραμείνει έως την ημέρα
της Υπαπαντής .
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Οι σταυροί προτίμησης και οι
έδρες ανά εκλογική περιφέρεια

Στις εκλογές
της Κυριακής οι
εκλογείς έχουν
δικαίωμα να επιλέξουν
τους
υποψήφιους
βουλευτές που
επιθυμούν να
τους εκπροσωπήσουν
στην
επόμενη Βουλή.
Ο αριθμός των
σταυρών προτίμησης διαφέρει
από περιφέρεια
σε περιφέρεια.
Ειδικότερα σε
περιφέρειες με 1
έως 3 έδρες
έχουν δικαίωμα
να βάλουν έναν
σταυρό προτίμησης.
Σε περιφέρειες με 4 έως 7 έδρες ,
δύο σταυρούς, τρεις σταυρούς για
περιφέρειες με 8-12 έδρες και τέσσερις στις περιφέρειες με 13 και άνω
έδρες.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απογραφή του 2011 έχουν σημειωθεί
αλλαγές και στην κατανομή των
εδρών ανά περιφέρεια και άρα και ο
αριθμός των σταυρών προτίμησης.
Ειδικότερα στις εθνικές εκλογές της
25ης Ιανουαρίου, έχουν σημειωθεί
αλλαγές στον αριθμό των βουλευτών
που εκλέγονται στις ακόλουθες περιφέρεις
Στην εκλογική περιφέρεια Αττικής ο
αριθμός των βουλευτών αυξάνεται
από 12 σε 15

Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών, οι βουλευτές μειώνονται από 17
σε 14.
Στην εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών οι βουλευτές αυξάνονται από 42
σε 44.
Επίσης από μία έδρα κερδίζουν οι
εξής εκλογικές περιφέρειες:
Α’ Πειραιά (6 από 5),
Θεσπρωτία (2 από 1),
Μαγνησία (6 από 5) και
Κυκλάδες (4 από 3)
Από μία έδρα χάνουν οι εξής εκλογικές περιφέρειες:
Σέρρες (6 από 7),
Τρίκαλα (4 από 5),
Καρδίτσα (4 από 5),
Αχαΐα (8 από 9),
Αιτωλοακαρνανία (7 από 8) και
Βοιωτία (3 από 4).

ΤΙ ΠΟΣΑ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ» Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ
Σαμαράς: «Είναι ώρα εθνικής ευθύνης. Να μη χαθούν
οι ευκαιρίες που έρχονται»

Ιστορική χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να προχωρήσει σε αγορές κρατικών ομολόγων, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος,
όμως, προειδοποίησε ότι εάν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός.
«Είναι ώρα εθνικής ευθύνης, θα ήταν ολέθριο να πάνε χαμένες οι ευκαιρίες που έρχονται.
Η τελική επιλογή ανήκει στην κρίση του ελληνικού λαού» είπε ο κ. Σαμαράς καταγγέλλοντας
την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κρατά τη χώρα εκτός, αφού δεν αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στους εταίρους της.
«Η δική μας πολιτική εγγυάται τη συμμετοχή της χώρας σε αυτή τη νέα εποχή για όλη την
Ευρώπη, δήλωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι, αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται και από τη σημερινή του ανακοίνωση, «μας κρατά εκτός», αφού ο Μάριο Ντράγκι
έθεσε ως προϋπόθεση για την αγορά ελληνικών ομολόγων να βρίσκεται σε πρόγραμμα η
Ελλάδα.
«Η τελική επιλογή ανήκει στον ελληνικό λαό» τόνισε, κλείνοντας τη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.Η τελική επιλογή ανήκει ασφαλώς στην κρίση του ελληνικού λαού.»

Τ

α ποσά που είχαν λάβει τον Ιούνιο του 2012 οι υπάλληλοι ΟΤΑ
δείχνουν από το υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την αποζημίωση
των εκλογών της Κυριακής 25ης Ιανουαρίου, καθώς ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί
η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
οι 30.000 δημοτικοί υπάλληλοι θα
λάβουν κατ’ άτομο 123 ευρώ, ενώ οι

1994 υπάλληλοι των περιφερειών
1.150 ευρώ μεικτά. Το ίδιο ποσό θα
καταβληθεί και στους υπαλλήλους της
κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου
Εσωτερικών, του Εθνικού Τυπογραφείου, στους υπηρετούντες στο Γραφείο του
Νομικού Συμβούλου, στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΥΔΕ) και της Υπηρεσίας του
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο υπουργείο Εσωτερικών.
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«ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ»
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΕΛ ΛΑ ΔΑ - ΕΛΛ ΑΔΑ

Πρόσληψη 819 αναπληρωτών
Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

Υποτονική η εμπορική
κίνηση τις πρώτες ημέρες
των εκπτώσεων
«Παγωμένη» εμφανίζεται η εμπορική κίνηση στην έναρξη της πρώτης εκπτωτικής περιόδου της χρονιάς. Όπως
λένε εκπρόσωποι της αγοράς, εκτός από το μειωμένο
εισόδημα των καταναλωτών και τις οικονομικές δυσκολίες
που ήδη αντιμετωπίζουν, εφέτος έρχονται αντιμέτωποι και
με την ανασφάλεια του κόσμου, λόγω των εκλογών. Ωστόσο, υπάρχει και μία μερίδα του εμπορικού κόσμου η οποία
παρατηρεί μία σταδιακή αλλαγή της ψυχολογίας των καταναλωτών.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ), Βασίλη Κορκίδη, ο κύκλος εργασιών της εφετινής
χειμερινής εκπτωτικής περιόδου θα παρουσιάσει μία
κάμψη της τάξεως του 5% έως 8%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με συνέπεια να διαμορφωθεί σε περίπου 5-5,1 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της επικρατούσας ατμόσφαιρας πολιτικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου
εισοδήματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. «Ο
κλάδος της ένδυσης-υπόδησης αναμένεται να προσελκύσει το μεγαλύτερο κομμάτι της καταναλωτικής δαπάνης
αναφορικά με τις προτιμήσεις των πελατών, ενώ τα μηνύματα που έλαβε ο εμπορικός κόσμος από τη λειτουργία
των καταστημάτων την Κυριακή 18 Ιανουαρίου δεν διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη μέρα, όσον αφορά στις προσδοκίες τόνωσης της εμπορικής κίνησης, από τις υπόλοιπες ημέρες των χειμερινών εκπτώσεων που διανύουμε»,
σημειώνει η ΕΣΕΕ.
«Οι εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου, βρήκαν τους καταναλωτές επιφυλακτικούς με αρκετά περιορισμένες και στοχευμένες αγορές, ένδειξη η οποία αποτυπώθηκε και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά», δηλώνει, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Πειραιώς, Νίκος Μανεσιώτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων. Ο κ. Μανεσιώτης υποστηρίζει ότι ένας λόγος
για τη μειωμένη αγοραστική κίνηση είναι, μεταξύ άλλων και
η προεκλογική περίοδος, που διανύουμε, αναφέροντας
χαρακτηριστικά: «Είναι γεγονός ότι η προεκλογική περίο-

δος έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις των καταστημάτων του Πειραιά, που, εκτός των άλλων, πλήττονται και
από τα έργα τραμ και μετρό».
Και συνέχισε, λέγοντας: «Ο Δεκέμβριος του 2014 καταγράφηκε ως ο χειρότερος των τελευταίων ετών, παρόλο
που τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά για τρεις Κυριακές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι η παραπάνω δουλειά, την οποία αναζητούμε σαν έμποροι,
σίγουρα δεν είναι κρυμμένη στις Κυριακές».
Υποτονική χαρακτήρισε την κίνηση στην αγορά ο ιδιοκτήτης καταστημάτων, Θάνος Τσαγκάρης. «Οι εκπτώσεις
δεν ξεκίνησαν καλά», επισημαίνει σε δηλώσεις του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρατηρώντας ότι οι καταναλωτές είναι πολύ
επιφυλακτικοί και δεν αντιδρούν ακόμα και σε μεγάλα
ποσοστά εκπτώσεων.
Αισιόδοξος εμφανίζεται ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), Αντώνης Ζαΐρης, ο οποίος εκτιμά ότι η
εκπτωτική περίοδος θα κλείσει με αύξηση της τάξεως έως
και 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Σχολιάζοντας τη μέχρι τώρα πορεία των εκπτώσεων, ο κ.
Ζαΐρης τόνισε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των μελών
του ΣΕΛΠΕ, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση
του αγοραστικού κοινού». Πρόσθεσε, μάλιστα ότι η αύξηση του τζίρου τις Κυριακές και, ιδιαίτερα, στις 28 Δεκεμβρίου εκτίναξε τον τζίρο στα μεγάλα και λίαν εμπορικά καταστήματα έως και 10%.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Αττικής, Νίκος Γιαννέτος,
αν και αναφέρει ότι ο Δεκέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας,
υπογραμμίζει ότι τις πρώτες ημέρες των εκπτώσεων
παρατηρήθηκε ικανοποιητική κίνηση. «Οι καταναλωτές
έχουν κουραστεί από τα απαισιόδοξα σενάρια, αρχίζουν
να ξεπερνούν το άγχος τους και λειτουργούν, σύμφωνα με
τις ανάγκες τους», δηλώνει ο κ. Γιαννέτος. Όπως είπε, ο
καταναλωτής αυτονομείται από τις πολιτικές εξελίξεις και η
αγορά προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΔΝΤ: Δεν είναι πιθανή η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ
- Θα ξαναρχίσουμε συζήτηση με τη νέα κυβέρνηση

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θεωρεί ως «πιθανό ενδεχόμενο» την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, όπως τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Ταμείου, Γουίλιαμ Μάρεϊ, απαντώντας σε ερωτήσεις για την Ελλάδα, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, στα γραφεία του Ταμείου στην Ουάσιγκτον.
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση αν το ΔΝΤ έχει εξετάσει τις επιπτώσεις της πιθανότητας της Grexit, είπε: «Δεν το θεωρούμε
ως πιθανό ενδεχόμενο».
Ο κ. Μάρεϊ ανέφερε, ότι το ΔΝΤ «σέβεται πλήρως» την εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε δηλώσεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της
χώρας.Πρόσθεσε, ότι μετά τις εκλογές της Κυριακής, το Ταμείο αναμένει να συνεχιστούν οι συζητήσεις με την κυβέρνηση
που θα προκύψει (για την ολοκλήρωση της 6ης αξιολόγησης), ενώ δεν θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση για το ποιος θα
πρέπει «να κάνει το πρώτο βήμα» για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
«Το ΔΝΤ θα εμπλακεί πλήρως στις συζητήσεις με οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής»
τόνισε, προσθέτοντας, ότι ο τοπικός αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα θα μπορούσε «να συντονίσει τη διαδικασία».

Ένα εκατομμύριο ευρώ για τον
καταρροϊκό πυρετό στην Ελλάδα

Το προσωρινό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ
περίπου θα διαθέσει το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
παρακολούθησης και εκρίζωσης του καταρροϊκού
πυρετού των προβάτων στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Andriukatis σε ερώτηση του
Αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών
και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες, Ευρωβουλευτή Καθηγητή Νότη Μαριά.
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Σημειώνεται ότι ο Νότης Μαριάς είχε υποβάλει στις
24 Νοεμβρίου 2014 σχετική Ερώτηση με την οποία
ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει
έκτακτη οικονομική ενίσχυση με στόχο την πλήρη και
άμεση αποζημίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων για
τη ζημιά που είχαν υποστεί από τον καταρροϊκό
πυρετό που είχε προσβάλλει 207.705 ζώα, εκ των
οποίων 181.971 πρόβατα, 24.769 αίγες και 965 βοοειδή, σε όλη την χώρα και την Ηλεία.
Μάλιστα ο Νότης Μαριάς στην Ερώτησή του είχε
επισημάνει την τεράστια οικονομική ζημιά που είχαν
υποστεί οι ήδη φτωχοποιημένοι από το Μνημόνιο
Έλληνες κτηνοτρόφοι.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου, προσλαμβάνονται 819 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και Ειδικής
Αγωγής για την κάλυψη κενών στα σχολεία.
Ειδικότερα, για την Ειδική Αγωγή προσλαμβάνονται
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 46 εκπαιδευτικοί για το
Πρόγραμμα εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επίσης, 67 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και 378
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εξειδικευμένη υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύνολο 491 εκπαιδευτικοί.
Για τις ανάγκες της Γενικής Παιδείας, προσλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 150 εκπαιδευτικοί
και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 70 εκπαιδευτικοί με
πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, 37 ειδικότητες από πιστώσεις ΕΣΠΑ και 71 εκπαιδευτικοί ΠΕ 70
και ΠΕ 60. Σύνολο 328.
Σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, για την πρόσληψη 500
τουλάχιστον εκπαιδευτικών στην Πρόσθετη Διδακτική
Στήριξη, για τους οποίους υπάρχουν εγκεκριμένες
πιστώσεις, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία δεν
είναι δυνατή μέχρι επανέναρξης των εργασιών της Βουλής.

ICAP Q Πτωτική η πορεία της εγχώριας
αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

Από μείωση της κατανάλωσης στις κατηγορίες του
φρέσκου (λευκού) γάλακτος και του συμπυκνωμένου
γάλακτος χαρακτηρίζεται τα τελευταία έτη η εγχώρια
αγορά γάλακτος, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα κλαδικής μελέτης «Γαλακτοκομικά Προϊόντα»
που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της
ICAP Group ΑΕ.
Σύμφωνα με τα ίδια συμπεράσματα, η κατανάλωση
γιαουρτιού παρουσιάζει πτωτική πορεία τα τελευταία
έτη. Αύξηση παρουσιάζει η κατανάλωση των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας (private label), το μερίδιο των οποίων
εκτιμάται στο 13%-15% επί των συνολικών πωλήσεων
γιαουρτιού (μέσω των αλυσίδων Super Markets).
Αναλυτικότερα, ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παραγωγικών
επιχειρήσεων.
Οι μεγάλου μεγέθους γαλακτοβιομηχανίες καλύπτουν
αξιόλογο μέρος της εγχώριας ζήτησης, στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, καθώς διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής και καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο σχεδόν της χώρας.
Επιπλέον, ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις με μικρότερη παραγωγική δυναμικότητα, οι οποίες είναι κυρίως τοπικής
Ωστόσο, αρκετές από αυτές έχουν σημαντική παρουσία στις τοπικές αγορές.
Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών και
τυροκομικών προϊόντων.
Το σύνολο της πρωτογενούς παραγωγής αγελαδινού
γάλακτος ανά χώρα της ΕΕ καθορίζεται από το σύστημα των ποσοστώσεων μέχρι και το γαλακτοκομικό έτος
2014/2015, ενώ έπειτα καταργείται. Στην Ελλάδα η
πρωτογενής παραγωγή υπολείπεται των εθνικών
ποσοστώσεων τα τελευταία έτη. Η συνολική εγχώρια
κατανάλωση γάλακτος (σε όγκο) κατέγραψε μείωση την
τελευταία διετία (2014/13:-4,6% και 2013/12:-9,8%).
Χαρακτηριστικό της αγοράς το 2013 είναι η μείωση της
κατανάλωσης στις κατηγορίες του φρέσκου (λευκού)
γάλακτος (-11,6%), του γάλακτος μακράς διαρκείας (4,2%) και του συμπυκνωμένου γάλακτος (-22%), ενώ
αύξηση (αν και με συνεχώς μειούμενο ρυθμό τα τελευταία έτη) παρατηρείται στην κατανάλωση γάλακτος υψηλής παστερίωσης (+6,3%).
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Φίλες και φίλοι,

Είμαι υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής με το Κίνημα Δημοκρατών
Σοσιαλιστών για πέντε λόγους :
Πρώτον, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικούς και πολιτικές δυνάμεις που
βάζουν πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της.
Που έχουν αποδείξει ότι δεν υπολογίζουν κανένα προσωπικό ή πολιτικό κόστος μπροστά στο πατριωτικό τους καθήκον.
Όπως κάναμε εμείς το 2009.

Δεύτερον, γιατί η χώρα χρειάζεται κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των
δυνάμεων της προόδου και της αλλαγής. Που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης με γενναίες πράξεις!
Τρίτον, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις με καθαρή πολιτική
ταυτότητα.
Καθαρές κουβέντες.
Όχι θολά νερά για να μας αγαπάνε όλοι.
Τέταρτον, γιατί η χώρα πηγαίνει μπροστά χτίζοντας επάνω σε γερά
θεμέλια.
Και αυτές είναι οι αλήθειες των γεγονότων.
Όχι η συνομωσιολογία και οι μύθοι που κρύβουν τα πραγματικά αίτια
της κρίσης.
Η φωνή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας, είναι φωνή αγώνων για δεκαετίες.

Και πέμπτον, γιατί με το ΚΙΝΗΜΑ μας δίνουμε φωνή και δύναμη στους
χιλιάδες πολίτες, μέσα από τη δικιά μας ξεχωριστή φιλοσοφία της συμμετοχικής δημοκρατίας, της άμεσης Δημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης,
της προσφοράς, της διαβούλευσης και του αγώνα.
Σ’ αυτόν το κρίσιμο αγώνα, σας καλώ να συστρατευτούμε όλοι μας.
H Περιφέρεια Αττικής μας χρειάζεται, προκειμένου να δώσουμε, όλοι
μαζί, τη μάχη για τη Πραγματική Αλλαγή για μια Νέα Ελλάδα.
Με φιλικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Άγγελος Γ. Σιόλας
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

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

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 τοιχοποιίας- ταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας
θερμότητας.
8.10.14
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

22.5.14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καταργείται η έντυπη
υποβολή φακέλου για τις
άδειες οικοδομής

-Πως θα γίνεται στο εξής

Την κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής αιτήσεων και φακέλου για την έκδοση και
αναθεώρηση αδειών δόμησης και αντικατάστασής
τoυς από ένα αποτελεσματικό πληροφοριακό
σύστημα, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ), που προωθούν τα συναρμόδια Υπουργεία
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας, της
αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς και εν τέλει
της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης,
υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τη σχετική ΚΥΑ.

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

Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση από τις 24
Φεβρουαρίου 2015, πολίτες, μηχανικοί και υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης
και αρχειοθέτησης των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών δόμησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την
προωθούμενη ΚΥΑ, οι πράξεις ηλεκτρονικής έκδοσης των αδειών, είναι οι εξής:
–

–

–
δόμησης.

Αίτηση έγκρισης δόμησης

Αίτησης Άδειας Δόμησης

Αναθεωρήσεις εγκρίσεων και αδειών

Με αφορμή την υπογραφή της ΚΥΑ, ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:
«Η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί συνεχή

προτεραιότητά μας. Η μείωση της γραφειοκρατίας δεν συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις και
τους εκλογικούς κύκλους. Στις μεταρρυθμίσεις των
τελευταίων 18 μηνών προσθέτουμε τώρα την αντικατάσταση του χαρτιού στην έκδοση αδειών δόμησης από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα».
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
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

Εκπτώσεις στις τιμές στη γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου και στα ΚΤΕΛ
λόγω εκλογών

Ε

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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νόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής αναμένονται
μετακινήσεις ψηφοφορών στην επαρχία για να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα.
Στο πλαίσιο αυτό τόσο τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ όσο και αυτά για την
γέφυρα Ρίο-Αντίρριο θα έχουν εκπτώσεις, όπως ανακοινώθηκαν αρμοδίως.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη
Παπαδόπουλου, δίδονται οδηγίες προς τα ΚΤΕΛ για την άμεση προτεραιότητα εξυπηρέτησης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και
των εφόρων τους, στους τόπους διορισμού τους, καθώς και για 25%
έκπτωση επί της τιμής των κανονικών εισιτηρίων στους επιβάτες, το
διάστημα από 23 έως 27 Ιανουαρίου.
Επίσης, αναφορικά με την γέφυρα Ρίο-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» θα ισχύσει η 10ωρη εκπτωτική κάρτα «ΜΑΖΙ», για το προσεχές
Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος οδηγός να περάσει
από την γέφυρα και μέσα σε 10 ώρες να επιστρέψει για να ξαναπεράσει πληρώνοντας 13.50 ευρώ συνολικά. Η κανονική τιμή για την διέλευση στην γέφυρα είναι στα 13.20 ευρώ για επιβατικά αυτοκίνητα.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
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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.

