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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Οι εκπτώσεις φεύγουν 
οι προσφορές έρχονται... 

Ο Σύνδεμος 
Επαγγελματιών - 

Εμπόρων & Βιοτεχνών
Αχαρνων συνιστά την
πιστή εφαρμογή του

Νόμου για την αποφυγή
προστίμων 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι αγώνες θα Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν στις 7 διεξαχθούν στις 7 
Μαρτίου στο 3ο Μαρτίου στο 3ο 

Γυμνάσιο ΕλευσίναςΓυμνάσιο Ελευσίνας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ 

«Εντατικοποίηση
του αγώνα κατά της
παραβατικότητας» 

Επιστολή Αντιδήμαρχου 
Π. Λινάρδου προς ΟΑΕΔ:
‘’Να προχωρήσει άμεσα 

ο Οργανισμός στην 
ολοκλήρωση των 

συμπληρωματικών έργων, 
ώστε να αποπερατωθούν 

και να δοθούν στους 
δικαιούχους’’ 

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τιμή : 0,01€ 

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής
Ελευσίνας με αντιπροσωπεία της
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε».

Θέματα αιχμής η ανέγερση 
του 2ου - 7ου Νηπιαγωγείου κι η

απόκτηση χώρου για 
μετεγκατάσταση του 1ου και 2ου
Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.

Ιδρύθηκε 
ο Επαγγελματικός

Εμπορικός Σύλλογος 
Χαϊδαρίου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης υπογράφει η Α.Ε.

Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 
Επισφραγίζοντας μια μακροχρόνια σχέση στον

τομέα κατάρτισης προπτυχιακών φοιτητών 

Κατηγορηματική 
διάψευση ΥΠΟΙΚ ότι
θα χρησιμοποιήσει 

αποθεματικά 40 δήμων
για την αποπληρωμή

δανείων

Μέτρα για το ξερίζωμα
της ζοφερής κατάστασης 

ετοιμάζεται να λάβει ο δήμος 
Παράνομες 

δραστηριότητες 
και “γκετοποίηση”

περιοχών στον
Ασπρόπυργο   

Σελ: 4

Σελ: 3

Σελ: 2-4

Σελ: 8

Σελ: 9

Σελ. 3

Σελ: 7

Σελ:  2

Σελ: 3

Σελ: 16

Σελ: 13



Ηόξυνση του τεράστιου προβλήματος με κυκλώμα-
τα ναρκωτικών και άλλες έκνομες ενέργειες από
διάφορες ομάδες που αντιμετωπίζει ο Ασπρό-

πυργος  αλλά κι οι πολίτες του (επαγγελματίες - εργα-
ζόμενοι)  , οδήγησε  στην απόφαση διεξαγωγής Ειδικής
Ημερίδας, για την ανάδειξή του, και την ταυτόχρονη
προβολή της ομόθυμης απαίτησής  μας, για τη ριζική
επίλυσή του, από τους κατά νόμο αρμοδίους, με τη δική
μας συμμετοχή - στήριξη.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Μαρτί-
ου 2015 (10:00-13:00), κι έχει θέμα: «Παραβατικότητα,
έκνομες ενέργειες και παράνομες δραστηριότητες στην
περιοχή του Ασπρόπυργου και του Θριάσιου πεδίου.
Το  ζήτημα της παράνομης εγκατάστασης των αθίγγα-
νων και η “γκετοποίηση” βιομηχανικών, εμπορικών και
αγροτικών περιοχών. 
Μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση  του προβλήματος».

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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

Ελευσίνα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ 1
210 55 42 410

24ΩΡΟ

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεω-

φόρος Δημοκρατίας
50, 2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75, 
Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
Στεφανίδης Στέφ.
Δημοκρατίας 272,

2102310318
08:00-08:00
(Επόμενης)

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51, 

τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π.

Σαλαμίνος 8, 
Τηλέφωνο

2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στιςΟ Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις

861,24 μονάδες με άνοδο +0,27% και αξία 861,24 μονάδες με άνοδο +0,27% και αξία 
συναλλαγών στα 71,04 εκατ.συναλλαγών στα 71,04 εκατ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 9

έως 18 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης *
Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Μέτρα για το ξερίζωμα της ζοφερής 
κατάστασης ετοιμάζεται να λάβει ο δήμος 
Παράνομες δραστηριότητες 

και “γκετοποίηση” περιοχών 
στον Ασπρόπυργο   

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Συνάντηση με τις
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε». (ΟΣΚ Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων) είχε η 

Δημοτική Αρχή Ελευσίνας
για να συζητηθούν τρία
θέματα αιχμής για τα σχολι-
κά κτίρια στην πόλη. 

Σε συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε με τον Διευ-
θυντή της Διεύθυνσης Μελε-
τών κ. Φιλιππάκο, τέθηκαν
εκ μέρους της Δημοτικής
Αρχής τα παρακάτω θέμα-
τα:

1.- 3ο Δημοτικό Σχολείο
Μαγούλας

Αναγνωρίστηκε ως απόλυτα θετική η έκδοση της υπ΄
αριθμ. 775/28-4-2014 άδειας δόμησης από τις Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε, για το σχολείο

Ζητήθηκε από τις "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε." η σύνταξη
των τευχών δημοπράτησης και η έγκριση του οριστικού
προϋπολογισμού. Έτσι θα διασφαλισθεί η πληρότητα και
ωριμότητα του φακέλου του έργου και θα δοθεί η δυνα-
τότητα υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή σε
άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης των Κτιριακών Υπο-

δομών.
2- Ανέγερση 2ου – 7ου

Νηπιαγωγείου Ελευσίνας
Στις 31-12-2014 υπο-

γράφηκε,μετά από από-
φασση του δημοτικού
συμβουλίου η σύμβαση
αποδοχής παραχώρησης
χρήσης στην εταιρεία
« Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» ακινή-
του ιδιοκτησίας του
Δήμου μας, για την ανέ-
γερση του 2ου – 7ου
Νηπιαγωγείου Ελευσί-
νας.

Ζητήθηκε από τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των σχετικών μελε-
τών.

3.- Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ 21 Δήμου Ελευ-
σίνας 

Αποτελεί θετική εξέλιξη ότι υπάρχει πρακτικό καταλλη-
λότητας για την αναγκαιότητα απόκτησης του χώρου
όπου θα μετεγκατασταθούν το 1ο και 2ο Δημοτικά Σχο-
λεία Ελευσίνας. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης για
τον καθορισμό τιμής μονάδος.

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας
με αντιπροσωπεία της  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε». 

Θέματα αιχμής η ανέγερση του 2ου - 7ου Νηπιαγωγείου
κι η απόκτηση χώρου για μετεγκατάσταση του 1ου 

και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.



Επιστολή Αντιδήμαρχου Π. Λινάρδου προς ΟΑΕΔ:
‘’Να προχωρήσει άμεσα ο Οργανισμός στην 
ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων ώστε να
αποπερατωθούν και να δοθούν στους δικαιούχους’’ 

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Με τις προσπάθειες των Υπηρεσιών
του Δήμου Ελευσίνας και της Πολεο-
δομικής Υπηρεσίας εκδόθηκαν οι

άδειες δόμησης για το σύνολο των εργατικών
κατοικιών στην περιοχή του ΙΡΙΣ. 

Με επιστολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Λινάρδου προς τον
Διοικητή του ΟΑΕΔ επισημαίνεται το γεγονός
αυτό καθώς και ότι ο Οργανισμός μπορεί και
πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των
συμπληρωματικών έργων ώστε να αποπερα-
τωθούν και να δοθούν στους δικαιούχους. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι στο διάστημα μέχρι
την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει ο
Οργανισμός να φροντίσει για την φύλαξή τους. 

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Την διαβεβαίωση ότι η Διοί-
κηση αλλά και ο ίδιος προ-
σωπικά θα εντατικοποιή-

σουν τον αγώνα που έχει ξεκινήσει
στο Δήμο Φυλής, για την ουσιαστι-
κή αντιμετώπιση της αυξημένης
παραβατικότητας, έδωσε ο Αντιδή-
μαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος. 

Ο Αντιδήμαρχος, από το βήμα
της εκδήλωσης για την κοπή της
πίτας του Συλλόγου Πελοποννη-
σίων Ζεφυρίου που πραγματοποι-
ήθηκε στη φιλόξενη στέγη του
πολιτιστικού φορέα, το πρωί της 

Κυριακή 1 Μαρτίου, υπογράμμι-
σε πως η πάταξη της παραβατικό-
τητας και οι συντονισμένες κινήσεις
της Δημοτικής Αρχής με ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις προς κάθε αρμό-
διο φορέα, αποτελούν προσωπικό
στοίχημα. 

«Οι συνδημότες μας έχουν το
αναφαίρετο δικαίωμα να ζουν
όπως όλοι οι πολίτες κι αυτό δεν
μπορεί να τους το στερήσει κανείς.
Έχουμε χρέος να το παλέψουμε με
όλες μας τις δυνάμεις» τόνισε
χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος.  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ 
«Εντατικοποίηση 
του αγώνα κατά της 
παραβατικότητας» 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
για το Δημογραφικό από τον
Συλλόγο Τριτέκνων Αχαρνών

‘’Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ’’ 
Αλεπάλληλες συναντήσεις με κυβερνητικούς
φορείς για την προστασία των πολυτέκνων 

Οσυλλόγος των τριτέκνων Ανατολικής Αττικής που
έκπροσωπείται στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέ-
κνων από την πρόεδρο Μαρία Ναυροζίδου, έχει σαν

κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βασικό
αιτήμα είναι να ληφθούν έμπρακτα μέτρα δίνοντας λύση στο
δημογραφικό προβλήμα της Ελλάδος από την κυβέρνηση . 

Άμεση η μεσολάβηση του Αλέξη Μητρόπουλου 

Μετά από επικοινωνία της προέδρου του Συλλόγου Ανατολι-
κής Αττικής < η Ζεστή Αγκαλιά> και Αντιπροέδρου της Ομο-
σπονδίας με τον Α' Αντιπροέδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ.
Μητρόπουλο Αλέξη υπήρξε η  άμεση και θετική συνδρομή του
ώστε με την μεσολάβησή του να πραγματοποιηθούν συναντή-
σεις αρμοδιων Υπουργών με το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων στις 27-2-2015. Συγκε-
κριμένα, με Τον Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, -
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης κ. Κατρούγκαλο Γιώργο, -τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους Υπουργό Εργα-
σίας, κ. Στρατούλη Δημήτρη και -Αναπληρωτή Υπουργό Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων κα. Θεανώ Φωτίου. 
Επίσης, κατατέθηκαν από την ΠΕΣΠΟ3Τ στο κεντρικό πρωτό-
κολο της Βουλής υπομνήματα σχετικά προς όλους τους Βου-

λευτές του
κ υ β ε ρ ν ώ ν τ ο ς
κομματος. 
Στα αρμόδια
υπουργεία αφού
πρώτα και κατα-
τέθηκαν σχετικά
υ π ο μ ν ή μ α τ α
τόσο για την
βασική πρόταση
όσο και για τα
επιμέρους θέμα-
τα-προβλήματα
που απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες για κάθε Υπουργείο
ακολούθως ζητήθηκε  να  γίνει κάποια ενημέρωση για τις προ-
θέσεις της νέας Κυβερνήσεως για την υλοποίηση της δεσμεύ-
σεώς τους ως αντιπολίτευση (κατατεθειμένη δύο φορές πρότα-
ση νόμου 2007 και 2012) ΄΄ που αφορά τον χαρακτηρισμό των
γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνους΄΄ και την αντιμετώπιση
του δημογραφικού προβλήματος. 
Όλοι τους αναγνώρισαν την αναγκαιότητα αλλά και την θέληση
για θετική έκβαση και για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί
σύντομα μία ακόμη συνάντηση της ΠΕΠΣΟ3Τ με την καθ ύλην
αρμόδια Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Θεανώ Φωτίου 

προκειμένου αφού ενημερωθεί, να προωθηθεί , επιτέλους, η
σχετική νομοθετική ρύθμιση στην βάση της προαναφερόμενης
προτάσεως νόμου.Επίσης κατατέθηκαν και σχετικά υπομνήμα-
τα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τους Βουλευτές.   
Το ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ θεωρεί κατ΄αρχήν ως θετικό βήμα την

ανωτέρω θέση των Υπουργών και αναμένουμε σύντομα μετά
την συνεργασία μας να προωθηθεί για ψήφιση η σχετική νομο-
θετική ρύθμιση.΄Οσον αφορά το θέμα της κινητικότητας και των
απολυθέντων τριτέκνων(ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ) ήταν απόλυτη η διαβε-
βαίωση του Αναπλ. Υπουργού Διοκητικής Μεταρρύθμισης για
την κατάργηση και την επαναπρόσληψή τους
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Προετοιμασία υπομνήματος από τον Δήμο 
με προτάσεις - λύσεις απο κοινωνικούς
φορείς για την εγκληματικότητα 

Στο πλαίσιο αυτό, στην Πολιτική Ηγεσία, στα συναρμόδια Υπουργεία, στην ηγεσία
των Σωμάτων Ασφαλείας, στους εκπροσώπους του Λαού της Αττικής στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, στους φορείς του ¨επιχειρείν¨, που καλούνται να συμμετάσχουν και να
λάβουν σαφή θέση στο ζήτημα, είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί, εμπεριστατωμένα
και τεκμηριωμένα, η υφιστάμενη κατάσταση, η οποία να αποτυπωθεί σε σχετικό Υπό-
μνημα που θα τους παραδοθεί.  
Προκειμένου, λοιπόν, να συνταχθεί και να παρουσιαστεί το εν λόγω, πλήρες Υπό-

μνημα, παρακαλούμε να συλλέξετε, όσα στοιχεία διαθέτει ο καθείς, για τη ζοφερή
κατάσταση που διαμορφώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου μας, και να τα
παραδώσετε σε φωτοαντίγραφα στο Γραφείο του Δημάρχου. Επιπλέον σας παρα-
καλούμε να καταθέσετε συνημμένα, τις τυχόν συγκεκριμένες προτάσεις σας, ώστε να
περιληφθούν στη συνολική παρουσίαση του ζητήματος, με αναφορά στους προτεί-
νοντες.
Διευκρινίζεται μάλιστα, πως όλα τα ανωτέρω θα περιληφθούν αυτούσια στο Παράρ-
τημα του Υπομνήματος, που θα παραδώσουμε στον αρμόδιο υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, και σε κάθε συναρμόδιο Υπουργό (όπως οι Υπουργοί Εσωτερικών, Περι-
βάλλοντος και Οικονομικών), καθώς και στην ηγεσία της Αστυνομίας, της Πυροσβε-
στικής, της Τροχαίας και πάσης άλλης αρχής, έχουσας μεγάλη ή μικρή, πρωτεύου-
σα ή δευτερεύουσα σχέση με την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος, που
ταλανίζει τον τόπο μας.
Προκειμένου,  λοιπόν, η σχετική προετοιμασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο
δυνατό, παρακαλούμε τα ζητούμενα στοιχεία να κατατεθούν έως την Τετάρτη, 4 Μαρ-
τίου 2015.  

Να θυμίσουμε εδώ ότι στις αρχές Φεβρουαρίου υπήρξε πρόταση του δημο-
τικού συμβούλου,  Γ. Ηλία για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, με μοναδικό θέμα
το οξύ πρόβλημα της παραβατικότητας στα Νεόκτιστα.

Συγκεκριμένα, όπως είχαμε δημοσιεύσει στην εφημερίδα μας, ο επικεφαλής
του συνδυασμού ‘’Ασπρόπυργος Αλλάζουμε’’  στις 2 Φεβρουαριόυ 2015
συναντηθ́ηκε με το Συλ́λογο Γονεών και Κηδεμον́ων του Δημοτικου ́Σχολειόυ
Νεοκτισ́των  οπ́ου και συζητηθ́ηκαν τα προβλημ́ατα που αντιμετωπίζουν
κάτοικοι της περιοχής, γονείς και εκπαιδευτικοί . Τότε ο κος  Ηλιάς, παρου-
σιάσε στο Συλ́λογο την προτ́αση που είχε κάνει στο Δημοτικο ́Συμβουλ́ιο:

Ζητήσαμε και επισ́ημα να γιν́ει εκ́τακτο Δημοτικο ́ Συμβουλ́ιο με μοναδικό
θεμ́α τα προβλημ́ατα που αντιμετωπιζ́ουν τα Νεοκ́τιστα. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

ΔΔεεκκάάδδεεςς  οοιι   ππεερριιππττώώσσεειιςς  ππααρράάννοομμηηςς  εεννααππόόθθεεσσηηςς  ττοοξξ ιικκώώνν  κκααιι  μμόόλλυυννσσηηςς
ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ   ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ιδρύθηκε ο Επαγγελματικός
Εμπορικός Σύλλογος Χαϊδαρίου

Προσωρινό διοικητικό συμβούλιο μέχρι την διενέργεια αρχαιρεσιών: 
Αντώνης Ρήγας, Κώστας Φραντζόλας, Φώτης Ζαχαρόπουλος, 

Γιάννης Ζωγράφος, Τάκης Σπίνουλας και Δημοσθένης Αντωνίου. 

Εγκρίθηκε από το Ειρη-
νοδικείο Αθηνών η
ίδρυση του νέου

Επαγγελματικού Εμπορικού
Συλλόγου Χαϊδαρίου. 

Βασικοί σκοποί του είναι η
διαφύλαξη και προαγωγή των
συμφερόντων των επαγγελ-
ματιών, η ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας στην πόλη
και η στήριξη νέων επιχειρη-
ματιών.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου έχει οριστεί συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου για κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές, που θα γίνουν μετά από 15 μέρες.

Στις δύσκολες μέρες που ζει ο επιχειρηματικός κόσμος η  συμμετοχή στις επόμενες δια-
δικασίες όλων των επαγγελματιών θεωρείται αυτονόητη και σημαντική για την αναγέννηση
της αγοράς της πόλης .



Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 5ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου επισκέφθηκαν- στο πλαίσιο
του προγράμματος φιλαναγνωσίας - 25 μαθητές της Ε΄ Δημοτικού το τμήμα Ε1,
του Α΄Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου μαζί με τη δασκάλα τους, υποδιευθύ-

ντρια κα Μαρία Κουράση. 
Η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης φρόντισε να τα ξεναγήσει και να βοηθήσει τα παιδιά να

καταλάβουν με τον απλούστερο τρόπο, πως ταξινομούνται τα βιβλία.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, όταν τους έδειξαν τον πίνακα καταλογογράφησης Δεκα-
δική Ταξινόμηση Dewey,  κι ειδαν πως πως λειτουργεί η βιβλιοθήκη της πόλης , χωρίς
ωστόσο να λείπουν και οι απορίες τους.!!! 

Στη συνέχεια διαβάστηκε στους μικρούς μαθητές η παιδική ιστορία, του Maurice
Sendak, Where the wild thinks are. Ο ήρωας  ήταν ο ΜΑΞ, τον οποίο τιμώρησε η μαμά
του γιατί ήτανε άτακτος!! και τον άφησε να κοιμηθεί νηστικός!!! 

Τότε ο Μαξ βλέπει ότι φοράει το κουστούμι του λύκου, και η φαντασία του, τον μετα-
φέρει σε ένα κόσμο με αξιαγάπητα τέρατα, σε ένα φανταστικό δικό του κόσμο. 

Τα παιδιά άκουσαν την περιπέτεια του άτακτου ήρωα, και αφού ζωγράφισαν τις πιο
άγριες μάσκες που φαντάστηκαν,  αποχώρησαν  ενθουσιασμένα και γεμάτα χαρά, με
την υπόσχεση, πως σύντομα θα επισκεφθούν ξανά το χώρο της βιβλιοθήκης, ως μέλη
για να δανειστούν βιβλία!!!!

Πάνω από 800 επισκέπτες επισκέφτηκαν την
Κυριακή πρώτη μέρα της Άνοιξης, τον Αρχαιο-
λογικό Χώρο της Ελευσίνας.

Η δωρεάν είσοδος σαν πρώτη Κυριακή του Μαρτί-
ου, που είναι και η τελευταία δωρεάν είσοδο για εφέ

τος τον χειμώνα και
κυρίως το θερμό κάλεσμα
των φίλων της Ελευσίνας,
που από μέρες είχαν
ανακοινώσει τη δράση 

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , είχαν ως απο-
τέλεσμα η συμμετοχή επισκεπτών να ξεπεράσει κάθε
ρέκορ!!!

ΚΟΣΜΟΠΛΗΜΜΥΡΑ την Κυριακή 1η Μαρτίου στα Αρχαία της Ελευσίνας!!!
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Υποδοχή Ευρωπαίων Καθηγητών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Comenius. 
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κύριος Μελετίου Νικόλαος, και η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ασπροπύρ-
γου, κυρία Χριστοπούλου Αναστασία σας προσκαλούμε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:30, στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, για την υποδοχή Ευρωπαίων Καθηγητών τους οποίους

φιλοξενεί το Σχολείο μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. 

MΕΤΑ ΤΙΜΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                              

ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Εκδήλωση με αφορμή 
την  «Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας»
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε στην εκδήλωση με αφορμή την  «Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας» την  Κυριακή 8 Μάρτη 2015 και ώρα 7.00
μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών

οδός Φιλαδελφείας 87
Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας      
Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά     Αναστασία Παμουκτσόγλου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
………………………

Παράλληλα λειτουργούν 7 & 8-3-2015  από  τις 6.00 μ.μ
Έκθεση Χειροτεχνίας από το Εργαστήρι της Ε.Γ.Ε. Αχαρνών 

στην αίθουσα εκθέσεων.΄Εργα τους παρουσιάζουν οι:
•Αγγελική Αναγνωστοπούλου
•Μαρία Αναγνωστάκη
• Αγγελική Μουράτογλου   &  Τριάδα Παπαπούλου

Έκθεση Αγιογραφίας & Ζωγραφικής 
΄Εργα τους εκθέτουν οι: Κατερίνα Κατσαρού, Παναγιώτα

Σαντά, Κώστας Σταθοκώστας, Σοφία Πολίτη, Μανώλης Σταθο-
κώστας, Ελένη Ιατρίδη,  Δήμητρα Γιαννακέα & Χριστίνα Καρά-
λη-Γιόβα

Πρόγραμμα εκδήλωσης
•Χαιρετισμοί

•«Φόρος Τιμής στην Μαρία Κυπριωτάκη»
Ομιλήτρια: Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά, Πρόεδρος ΕΓΕ

ΑΧΑΡΝΩΝ       

•« Μελίνα και Ε.Γ.Ε » Ομιλήτρια: Ντένα Λογιάδου Οικονομο-
λόγος, Δημοτική Σύμβουλος Αθήνας, Πρόεδρος Επιτροπής
Ιότητας και Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο
Αθηναίων.

•«Τραγουδάμε για τη Γυναίκα» από τις χορωδίες των  9ου,
11ου και Διαπολιτισμικού Γυμνασίων Αχαρνών, υπό την Διεύ-
θυνση-Διδασκαλία των καθηγητών μουσικής κ.Δημήτρη Αλημί-
ση  και κ.Ρόδης Μπουσίου.

•«Η Μενιδιάτικη γυναικεία φορεσιά και η θέση της  γυναίκας
στις Αχαρνές» Παρουσίαση βίντεο από τη  κ.Ρένα Κουμπούρη
Πρόεδρο του «Ομίλου Φίλων  της  Δημοτικής Πινακοθήκης
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»

•Τιμή στον Ζωγράφο των Αχαρνών κ. Χρήστο Τσεβά. 

•«Παραδοσιακά Τραγούδια για τη  Γυναίκα»
Από τη χορωδία της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ υπό τη  Διεύθυνση-

Διδασκαλία  Κων/νου Κατσικογιώργου

•Παραδοσιακοί χοροί από τη χορευτική ομάδα της Ε.Γ.Ε.
ΑΧΑΡΝΩΝ, υπό τη  διδασκαλία  Αχιλλέα Νταγιάντα

•Παρουσίαση: Αναστασία Παμουκτσόγλου, Δρ Κοινωνιολο-
γίας της Εκπαίδευσης, τ. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Στο Α' παράρτημα  του Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας 

Ο καρδιολόγος κ. Κολοβέτζος Κων/νος την
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 στις 9:30 π.μ. στο Α'

παράρτημα  του Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας θα πραγματο-
ποιήσει ομιλία με θέμα: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184. 
Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Με την λήξη της περιόδου των χειμερινών
εκπτώσεων στις 28 Φεβρουαρίου 2015 και
της δυνατότητας πλέον διενέργειας

‘ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ’ από τις εμπορικές επιχειρήσεις ,  ο
ΣΕΒΑ ανακοινώνει:

Με τον Νόμο 3377/19-8-2005 του Υπουργείου Ανά-
πτυξης : 

·          Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων
προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα
(10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρι-
νώς  η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων , σε εμφα-
νή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα
σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.
Προσφορές μπορούν να γίνονται κατ’ όλη την διάρκεια
της σεζόν μέχρι και την έναρξη της επόμενης περιόδου
εκπτώσεων με την τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης
Ν3769/2009 αρ.19 παρ.8. 

·          Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προ-
σφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που
διαθέτει το κατάστημα.

·          Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επι-
τρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την
προηγούμενη.

·          Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος
οφείλει να ανακοινώνει στην Διεύθυνση Εμπορίου της
οικίας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο
Εμπορικό Σύλλογο, (ΣΕΒΑ), είτε είναι μέλος είτε όχι,
όλες τις προσφορές που προτίθενται να κάνει, τουλά-
χιστον μία (1) ημέρα πριν την έναρξη τους. 

Στην ανακοίνωση αναφέρονται όλα τα προσφερόμε-
να προϊόντα αναλυτικά και η χρονική διάρκεια της προ-
σφοράς.

·          Ισχύουν ως προς τις γενικές τους διατάξεις ,
ήτοι μια δεδομένη επιχείρηση μπορεί να κάνει προ-
σφορές στο σύνολο των τριάντα (30) ημερών για τρία
(3) δεκαήμερα προσφέροντας      –εάν το επιθυμεί- το
30% των ειδών της κάθε φορά.

Ο ΣΕΒΑ συνιστά την πιστή εφαρμογή του Νόμου διότι
σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο πεντα-
κοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
ανάλογα με την βαρύτητα και την συχνότητα της παρά-
βασης. 

Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώ-
σεων που προβλέπονται στο αρ.31 του αγορανομικού
κώδικα.

Οι συνάδελφοι μπορούν να κοινοποιούν τις ανακοι-
νώσεις των προσφορών που θα κάνουν είτε ταχυδρο-
μικά ή για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλ-
φων λειτουργεί 24 ώρες το FAX του συλλόγου με αριθ-
μό 210-2440517  ή στο sebaharnon@yahoo.gr  και για
την Διεύθυνση  Εμπορίου Αντιπεριφέρειας Ανατολικής
Αττικής είτε ταχυδρομικά είτε στο FAX 210-6033045 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα
του συνδέσμου στην διεύθυνση
www.sevaharnon.blogspot.gr  όπου σας προτείνουμε
όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο να παρακολουθεί-
τε την σελίδα όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τα
θέματα του συνδέσμου και εμπορίου. 

Επίσης υπάρχει και φόρμα επικοινωνίας για άμεση
επικοινωνία με τον ΣΕΒΑ. 

Οι εκπτώσεις φεύγουν 
οι προσφορές έρχονται... 
Ο Σύνδεμος Επαγγελματιών - Εμπόρων & Βιοτεχνών 

Αχαρνων συνιστά την πιστή εφαρμογή του Νόμου 
για την αποφυγή προστίμων 

Σε καλή "μεριά" ... 
τα χρήματα από τα bazaar
των ΚΑΠΗ 
Ελευσίνας - Μαγούλας 

Οι Ομάδες Χειροτεχνίας  των παρατημάτων  του
ΚΑΠΗ Δήμου Ελευσίνας - Μαγούλας , μέσα στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων τους , πραγματοποί-
ησαν Χριστουγεννιάτικο BAZAAR στους χώρους
παρατημάτων ΚΑΠΗ , στο πολιτιστικό κέντρο και
στην Πλατεία Ηρώων  στο Χριστουγεννιάτικο
Χωριό . Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν διατέθη-
καν, για την αγορά τροφίμων ως ακολούθως :

Α΄Παράρτημα ΚΑΠΗ  για το κοινωνικό παντοπω-
λείο

Β΄Παράρτημα ΚΑΠΗ  για  την  << ΦΩΛΙΑ>>
Γ΄Παράρτημα Μαγούλας σε οικογένεια με οικονο-

μική αδυναμία

Προϊόντα Χωρίς Προϊόντα Χωρίς 
Μεσάζοντες στο ΊλιονΜεσάζοντες στο Ίλιον

την Κυριακή 8 Μαρτίουτην Κυριακή 8 Μαρτίου

Διάθεση προιόντων χωρίς μεσάζοντες
θα πραγματοποιηθεί από την Πρωτο-
βουλία Αλληλεγγύης Πολιτών στις 8
Μαρτίου 2015. 
Η διανομή θα γίνει απέναντι απο το

Δημαρχείο Ιλίου,μεταξύ των οδών Χρυ-
σιήδος - Νέστορος -Παριδος.
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Μια μουσικοχορευτική πανδαισία,
με τον ανθό της μουσικής και
χορευτικής Ηπειρώτικης παράδο-

σης, σε μια από τις πιο όμορφες εικόνες
της διαχρονικά, έζησαν οι θεατές της
«ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» την Κυριακή 1η
Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης κα Φιλίας.
Χιλιοι επτακόσιοι χορευτές, ογδόντα χορευ-
τικοί όμιλοι, οκτώ κομπανίες, εκατό χορω-
δοί, μέλη πολυφωνικών ομίλων και σπου-
δαίοι τραγουδιστές συνέθεσαν ένα γενναιό-
δωρο πρόγραμμα τεσσάρων ωρών, πιο
πλούσιο παρά ποτέ.

Η κορυφαία ετήσια εκδήλωση της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας αγκαλιάστηκε από εκατο-
ντάδες Αδελφότητες, Συλλόγους, Ενώσεις, Ομο-
σπονδίες, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές, αποτε-
λώντας το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάμωμα στην
Αθήνα. Η μαζικότητά της αλλάζει, ακολουθώντας τις
γενικότερες αλλαγές στην περίοδο της βαθιάς κρί-
σης, ωστόσο η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» διαχρονικά
αποτελεί, έτσι και σήμερα, τη μεγαλύτερη γιορτή της
παράδοσης πανελλαδικά.

Μια γιορτή που φέτος ξεκίνησε πιο εντυπωσιακά παρά
ποτέ άλλοτε. Στη σκηνή ο πρωτομάστορας Ναπολέων
Δάμος να γυρίζει το εναρκτήριο, καθηλωτικό μοιρολόι σε
πωγωνίσιο χορό και από την απέναντι θύρα να ξεχύνο-
νται σιγά σιγά με διπλοκάγκελο οι χιλιάδες χορευτές, να
βγαίνουν και να βγαίνουν ατελείωτοι, μέχρι που ο
χώρος πλημμύρισε από τις παραδοσιακές φορεσιές
τόσων περιοχών της Ηπείρου κι εκείνη τη στιγμή, όταν
η Παραδοσιακή Χορωδία της Π.Σ.Ε. αρχίζει να τραγου-
δά το αέναο κάλεσμα της παράδοσης – το «εμπάτε αγό-
ρια στο χορό, κορίτσια στα τραγούδια» - εκείνη την ώρα,
εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια των παιδικών χορευτι-
κών να εισέρχονται για να πάρουν τη θέση τους στην
καρδιά του χορού.

Εκ μέρους της Π.Σ.Ε. χαιρετισμό απηύθυνε ο Α’ Αντι-
πρόεδρος Σωτήρης Κολιούσης, πλαισιωμένος από τα
μέλη του Δ.Σ., αναφερόμενος σε διαχρονικά, ιδιαίτερα
επικαιροποιημένα στην εποχή της κρίσης, αιτήματα της
Ηπειρώτικης Αποδημίας καθώς και στο αξιακό περιεχό-
μενο της δράσης της. Όπως τόνισε, η «Πίτα του Ηπει-
ρώτη 2015» αφιερώθηκε στα Ηπειρώτικα Γεφύρια και
στον αγώνα για την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλά-
κας καθώς και για την προστασία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.

“Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι ανάγκη, δεν είναι
κάποια πολυτέλεια. Η διατήρηση της παράδοσης είναι
υποχρέωση μας. 

Αν δεν την υπερασπιστούμε μεις, ποιόν περιμένουμε
να το προσπαθήσει; Απαιτούμε και τα μουσικά σχήματα
να σέβονται την παράδοση τόσο στη σύνθεση των οργά-
νων όσο και στα ακούσματα. Αυτό τον χαρακτήρα με
κόπο πολύ κρατάει και η χρονιάτικη εκδήλωση μας 30
χρόνια τώρα! Βοηθήστε μας να την κάνουμε καλύτερη!
Υποσχόμαστε ότι όσες πιέσεις και να δεχθούμε, όσες
προσπάθειες και να κάνουν για να ενοποιηθούμε, να
ενιαιοποιηθεί ο πολιτισμός μας, να χάσει τις ιδιαιτερότη-
τες του, εμείς θα ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ”.

Μετά την κοπή της Πίτας ακολούθησε βράβευση του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη διαχρονική του
προσφορά αλλά και την προσφορά του επιστημονικού
του κύρους για την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλά-
κας.

Από εκεί και πέρα, το γαϊτανάκι των τραγουδιών και
των χορών να αρχίζει να ξεδιπλώνεται το ίδιο πλούσιο
και ατελείωτο όσο και η τόσο πρωτότυπη είσοδος των
χορευτών στο χώρο. 

Με την εθελοντική συμμετοχή των κομπανιών των
Κώστα Βέρδη, Θοδωρή Γεωργόπουλου, Λευτέρη Γκιώ-
κα, Δημήτρη Ζιάγκα, Τάσου Μαγκλάρα, Ηλία Πλαστήρα,
των «Λαλητάδων», των δεξιοτεχνών Ναπολέοντα
Δάμου και Θωμά Λώλη, των ερμηνευτών Σάββα Σιάτρα,
Αντώνη Κυρίτση, Κώστα Τζίμα, Κώστα Μήτση, Κώστα
Λεοντίδη, της Παραδοσιακής Χορωδίας και του Εργα-
στηρίου Πολυφωνίας της Π.Σ.Ε., των πολυφωνικών ομί-
λων Άνω Πωγωνίου και του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
Πατρών, το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν
φέτος πιο πλούσιο και ποιοτικό εδώ και πολλά χρόνια.

Ξεχωριστές στιγμές, οι μουσικές σπονδές στη μνήμη
δύο κορυφαίων της Ηπειρώτικης παράδοσης που
«χάθηκαν» πρόσφατα, όταν ο Ναπολέων Δάμος συνό-
δευσε τον Κώστα Τζίμα σε ένα τραγούδι του Αλέκου
Κιτσάκη και όταν η κομπανία του Θοδωρή Γεωργόπου-
λου ερμήνευσε ένα τραγούδι του, σε πρώτη δημόσια
εκτέλεση, αφιερωμένο στον Αχιλλέα Χαλκιά.

Κορυφαία στιγμή η ένθετη ενότητα «Ηπειρώτικες Γέφυ-
ρες στην Ελλάδα και τον κόσμο» που φέτος παρουσία-
σε την Όλυμπο Καρπάθου, αυτή την «κιβωτό της ζώσας
παράδοσης», αυτό τον «άσβεστο φάρο του Λαϊκού
Πολιτισμού στην άκρια του Αιγαίου.» Η Π.Σ.Ε καλωσό-
ρισε στην «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» την Αδελφότητα
Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» με τον εντυπω-
σιακό χορευτικό της όμιλο και τους μουσικούς της Γιάν-
νη Τσαμπανάκη, Νίκο Νικολάου, Γιώργο Αναστασιάδη,
Ανδρέα Νταή. Οι ξενιτεμένοι Ολυμπίτες παρουσίασαν
επάξια την παράδοσή τους και κέρδισαν τις καρδιές των
ξενιτεμένων Ηπειρωτών με τις μουσικές και τους χορούς
της, αφιερώνοντας και μαντινάδες όπως:

“Η Ήπειρος κι η Όλυμπος έχουν κοινά στοιχεία
γιατί είναι της παράδοσης τα πρότυπα σχολεία”
Η παρουσίαση της εκδήλωσης, από την ηθοποιό

Τάνια Παλαιολόγου και τον Έφορο Πολιτισμού της Π.Σ.Ε
Αλέξανδρο Λαμπρίδη που είχε και τη σκηνοθετική επι-
μέλεια, διανθίστηκε από ποιητικό, ιστορικό αναλόγιο για
τα Ηπειρώτικα Γεφύρια.

Στην εκδήλωση την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, πλαισιω-
μένος από τον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουπλή
και την αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κου-

ντουρά και τη Βουλή ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Μπαλά-
φας. Παραβρέθηκαν επίσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός, οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη και
Μάριος Κάτσης (ΣΥΡΙΖΑ), οι Άννα Ασημακοπούλου και
Γιάννης Τραγάκης (Ν.Δ.), η Διαμάντω Μανωλάκου
(ΚΚΕ) καθώς και σειρά άλλων εκπροσώπων φορέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πνευματικών ιδρυμάτων, πολι-
τιστικών συλλόγων κλπ.

Η μεγάλη γιορτή της Ηπειρώτικης παράδοσης κορυ-
φώθηκε με καθολικό χορό όλων των χορευτών και πολ-
λών θεατών, σε ένα ασφυκτικά πλημμυρισμένο αγωνι-
στικό χώρο, με χορούς Ηπειρώτικους που μας θέλουν
όλους μαζί, τον ένα δίπλα στον άλλο, τον ένα μαζί με τον
άλλο, όπως και οι φορείς της Ηπειρώτικης Αποδημίας,
οι Αδελφότητες, οι Σύλλογοι, οι Ενώσεις, οι Ομοσπον-
δίες, η ίδια η Πανηπειρωτική, όπως και οι δύσκολοι και-
ροί μας.

Σε τέτοιους καιρούς, η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» φέτος
δεν είχε κανένα οικονομικό χορηγό. 

Όλο αυτό το γενναιόδωρο πολυθέαμα, το μοναδικό
πανόραμα της μουσικής και χορευτικής παράδοσης,
στηρίχθηκε αποκλειστικά από την Π.Σ.Ε., τους Συλλό-
γους, την εθελοντική συμμετοχή όλων των μουσικών και
χορευτών, καθώς και από τη χορηγία νερού από το
«ΖΑΓΟΡΙ» και τη χορηγία επικοινωνίας της ERTOPEN. 

Τα «μεγάλα» μέσα Μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες,
ραδιόφωνα και τηλεοράσεις) δεν καταδέχθηκαν να προ-
βάλουν την εκδήλωση, η παράδοση δεν είναι εμπόρευ-
μα προς πώληση. Συμφωνούμε μαζί τους.

Σε τέτοιους καιρούς, η Π.Σ.Ε απευθύνει κάλεσμα να
γίνουμε όλοι μας χορηγοί και, σε πείσμα της κρίσης, οι
εκδηλώσεις μας να γίνονται διαρκώς καλύτερες, διαρ-
κώς πιο γενναιόδωρες. 

Η “ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ” είναι μια γιορτή όλων μας
και μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη αλλά και τη συμ-
μετοχή μας για τον καλύτερο συλλογικό σχεδιασμό της
συνέχειάς της στο μέλλον.

Η Π.Σ.Ε., οι ξενιτεμένοι Ηπειρώτες, έχουν καταξιώσει
την “Πίτα του Ηπειρώτη” σαν τη μεγαλύτερη γιορτή
παράδοσης διαχρονικά αλλά και, τηρουμένων των ανα-
λογιών, και στις μέρες μας. 

Η γιορτή γίνεται ακόμη και χωρίς καμία οικονομική στή-
ριξη. Και θα γίνεται ακόμη καλύτερη στο μέλλον, γιατί
είναι η γιορτή όλων των ξενιτεμένων παιδιών της Ηπεί-
ρου, των φίλων της Ηπείρου και της παράδοσης.

Μουσικοχορευτική πανδαισία 
''Η Πίτα του Ηπειρώτη 2015''

Δυναμικό παρόν από τους Ηπειρώτες Ελευσίνας και Ασπροπύργου
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ΗΑ.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ υπογράφει Πρωτόκολ-
λο Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) επισφραγίζο-

ντας μια μακροχρόνια και εποικοδομητική συνεργασία 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε ο Τιτάνας με το

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
επισφραγίζοντας έτσι τη στενή και μακροχρόνια σχέση
τους στον τομέα κατάρτισης προπτυχιακών φοιτητών
και φοιτητριών. 

Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε το
2005 και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής
δέσμευσης του Τιτάνα για προσφορά αρωγής σε νέους
ανθρώπους, προκειμένου, μέσω της πρακτικής άσκη-
σης, να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, τεχνική
εμπειρία και προϋπηρεσία, καλλιεργώντας ταυτόχρο-
να τις δεξιότητές τους, ώστε να έχουν περισσότερα
εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστα-
σή τους. Να σημειωθεί πως ο Τιτάνας είναι η πρώτη
επιχείρηση που υπογράφει αντίστοιχο Πρωτόκολλο
Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέ-

πει την απασχόληση για δύο έως τρεις μήνες φοιτητών
και φοιτητριών από τέσσερα τμήματα του Α.Π.Θ.
(Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών, Χημικών Μηχανικών και Χημικών) στον τομέα
ειδίκευσης τους, στο εργοστάσιο του Τιτάνα στη Νέα
Ευκαρπία. 

Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δομημένο πρόγραμμα εκπαί-
δευσης, που σχεδιάστηκε από στελέχη του Τιτάνα με
βαθιά τεχνική γνώση και εγκρίθηκε από το Α.Π.Θ., με
στόχο να γεφυρώσει τη θεωρητική κατάρτιση με την
πρακτική εφαρμογή (on the job training). 

Επιπλέον, οι ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα
υγείας & ασφάλειας και περιβάλλοντος ενώ στο τέλος
του προγράμματος θα εκπονήσουν σύντομο ερευνητι-
κό έργο ή πρακτική εργασία που θα παρουσιαστεί
στους μηχανικούς του εργοστασίου. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον
Πρύτανη του Αριστοτέλειου Καθ. Περικλή Μήτκα και
τον Διευθυντή Τομέα Ελλάδος της Α.Ε. Τσιμέντων
ΤΙΤΑΝ Σωκράτη Μπαλτζή στη διάρκεια της εκδήλωσης
που διοργάνωσε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015,

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. με τίτλο: «4η
Απολογιστική Εκδήλωση Προγράμματος Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών Α.Π.Θ., για το έτος 2014». Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο Τιτάνας βραβεύτηκε και ως ένας από
τους οργανισμούς που υποδέχθηκαν φοιτητές και φοι-
τήτριες για πρακτική άσκηση κατά το προηγούμενο
έτος.

Σχετικά με τις δράσεις μας για τους νέους
Η πρόκληση της μετάβασης των νέων από την εκπαί-

δευση στην απασχόληση και η στήριξή τους είναι ένα
θέμα που βρίσκεται στις προτεραιότητες των δραστη-
ριοτήτων του Τιτάνα. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια ιδιαίτε-
ρα εποικοδομητική συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοι-
νότητα, που περιλαμβάνει προγράμματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης μέσω πρακτικής άσκησης, διοργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων από κοινού, επισκέψεις
στα πανεπιστήμια, υλοποίηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων στους χώρους των εργοστασίων, συνεργα-
σία με φοιτητικές πρωτοβουλίες κοκ.

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, 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, Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14

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 τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
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 αυθαιρέ-
του. 

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.  

8.10.14

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης υπογράφει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 
Επισφραγίζοντας μια μακροχρόνια σχέση στον τομέα κατάρτισης προπτυχιακών φοιτητών 
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Χειροπέδες σε παιδόφιλο λίγο
πριν αποπλανήσει ανήλικο

Στο εσωτερικό του οχήματος 
εντοπίστηκαν σχετικά σύνεργα για την
τέλεση ασελγών πράξεων, καθώς και

πλήθος ζαχαρωδών προϊόντων.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τη δράση του παιδόφιλου
που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω λίγο πριν ασελγήσει σε
13χρονο μέσα σε βαν ιδιοκτησίας του.

Στο βαν βρέθηκαν κουβέρτες, στρώμα, μαξιλάρια, ανεμι-
στήρας, προφυλακτικά, ενώ υπήρχε και ο κατάλληλος φωτι-
σμός. Επίσης εντοπίστηκαν σοκολάτες, μπισκότα, παιδικά
ροφήματα κλπ.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε μετά από ψηφιακή καταγγελία στο
CYBERALERT, σύμφωνα με την οποία υπήρχε διαδικτυακή
συνομιλία του με τον 13χρονο για μεταξύ τους συνάντηση.

Τελικά τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση η περιοχή
όπου θα γινόταν η συνάντηση και ο παιδόφιλος συνελήφθη
όταν είχε επιβιβάσει το αγόρι στο βανάκι με σκοπό να συνε-
ρευθεί μαζί του ερωτικά.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο κινητό τηλέφωνο του δράστη
πρωτότυπο υλικό παιδικής πορνογραφίας με άτομο πιθανό-
τατα ανήλικο, του οποίου εξετάζονται η ταυτότητα και η ακρι-
βής ηλικία.

Όπως προέκυψε, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελ-
θόν για παρόμοια υπόθεση και συγκεκριμένα για αποπλά-
νηση και βιασμό 14χρονης.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η περίπτωση 33χρονου, ο
οποίος σε διαδικτυακές συνομιλίες υποδυόταν τον εργαζόμε-
νο σε πρακτορείο μοντέλων και προέτρεπε ανήλικες να του
στείλουν πορνογραφικό υλικό, με το πρόσχημα της αποστο-
λής του σε πρακτορείο μοντέλων στην Αργεντινή, έναντι υψη-
λής αμοιβής.

Μάλιστα είχε καταφέρει να πείσει 12χρονη να του αποστεί-
λει αρχικά φωτογραφίες της με ρούχα και στη συνέχεια
γυμνές, καθώς και βίντεο, με πρόσχημα την αποστολή του
υλικού σε πρακτορείο μοντέλων στην Αργεντινή, ώστε να της
δώσει 140.000 ευρώ.

Προχωρά η δημιουργία 
αποτεφρωτηρίου στην Αττική
Η διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης και ο διοικητικός εξορθο-

λογισμός στην άσκηση αρμοδιοτήτων ώστε να εκλείψουν οι επικα-
λύψεις ήταν τα κύρια θέματα που συζήτησαν ο υπουργός Εσωτερι-
κών Νίκος Βούτσης και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης στη
σημερινή πρώτη επίσημη συνάντησή τους στο υπουργείο Εσωτερι-
κών.

'Οπως ανέφερε ο υπουργός στη συνάντηση κυριάρχησε το κοινω-
νικό ζήτημα και οι προεκτάσεις του, καθώς και η ανασυγκρότηση και
η μελλοντική μητροπολιτική διαχείριση μείζονων θεμάτων.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συνέργειες και
συζήτησαν τη συμμετοχή του δήμου Αθηναίων στα προγράμματα
που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Καμίνης σημείωσε ότι ο δήμος στηρίζει την πρωτοβουλία της
κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και θέτει
στη διάθεση της κυβέρνησης την τεχνογνωσία και τις υποδομές που
έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων στη σίτιση και τη στέγαση. 

Αναφορικά με τον διοικητικό εξορθολογισμό στην άσκηση αρμοδιο-
τήτων, τόνισε ότι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ υπουργείου, περιφέ-
ρειας και δήμων ώστε να γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις και να
αντιμετωπισθεί η γραφειοκρατία.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της δημιουργίας αποτεφρωτηρίου στην
Αττική και όπως έγινε γνωστό ήδη μελετούνται κάποιες τοποθεσίες
για τη δημιουργία του.

Αναστάτωση στον ιδιωτικό τομέα
Μπαράζ ατομικών συμβάσεων ενόψει 
των αλλαγών στα εργασιακά

Μπαράζ ατομικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα
καταγράφουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας
αλλά και της ΓΣΕΕ, ενόψει των σχεδιαζόμενων αλλαγών
στα εργασιακά και της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Υπό την απειλή της απόλυσης και τον εφιάλτη της
ανεργίας καλούνται εκβιαστικά οι εργαζόμενοι να αποδε-
χθούν ατομικές συμβάσεις μετατροπής βασικών όρων
της εργασιακής σχέσης, όπως περικοπή ωρών εργα-
σίας με ανάλογη ή μεγαλύτερη περικοπή αποδοχών,
όπως αναφέρουν Τα Νέα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων
και Ανέργων της ΓΣΕΕ, αυτές οι «ατομικές συμφωνίες»
που επιβάλλονται από τον εργοδότη έχουν εξαιρετικά
δυσμενή αποτελέσματα για τον εργαζόμενο, αφού
ουσιαστικά μετατρέπουν τη μόνιμη, αορίστου χρόνου
απασχόληση σε μερική ή σε «εκ περιτροπής» εργασία
και οδηγούν στην απώλεια κατοχυρωμένων εργασια-
κών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Το βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων «ατομι-
κών συμφωνιών» είναι ότι δεν αναφέρεται ρητά η ημε-
ρομηνία λήξης τους και της αυτοδίκαιης και χωρίς
άλλους όρους επαναφοράς στο πρότερο καθεστώς της
εργασιακής σχέσης. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέ-
της, «καθημερινά έρχονται καταγγελίες ανώνυμες και
επώνυμες στο προσωπικό μου e-mail ή τηλεφωνήματα
στις υπηρεσίες του υπουργείου από εργαζομένους ότι
υπάρχει ένα μπαράζ, μια προσπάθεια από μεγάλες και
μικρές επιχειρήσεις ενόψει των αλλαγών που έχουν
εξαγγελθεί από την κυβέρνηση στα ζητήματα που διέ-
πουν τις εργασιακές σχέσεις οι οποίοι δουλεύουν υπό
άλφα συνθήκες να μεταταγούν στο καθεστώς των ατομι-
κών συμβάσεων εργασίας. Θα ελεγχθούν αυτές οι περι-
πτώσεις». 

Πιλοτικό πρόγραμμα
Η κατάρτιση προσωπικού κάνει πιο 
λειτουργικά τα νοσοκομεία

Καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νοσηλευτικού προ-
σωπικού και εξοικονόμηση πόρων, πέτυχε το Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείου του Ρίου, στην Πάτρα, με την εφαρμογή
πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος βέλτιστης διοικητι-
κής οργάνωσης. 

Συγκεκριμένα, το Αιμοδυναμικό Τμήμα του νοσοκομείου, με
την έγκριση της διοίκησης και την συναίνεση των εργαζόμε-
νων, υλοποίησε το σχέδιο διοικητικής βελτιστοποίησης που
εκπόνησε διεθνής ομάδα συμβούλων επιχειρηματικής ανά-
πτυξης και κατάφερε να καταπολεμήσει την γραφειοκρατία,
να αξιοποιήσει καλύτερα το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπι-
κό και να εξοικονομήσει πόρους από την προμήθεια υλικών. 

Οι 100 νοσηλευτές του Τμήματος εκπαιδεύτηκαν ώστε να
διεκπεραιώνουν εντός τριών ημερών (από δέκα ημέρες που
χρειάζονταν κατά μέσο όρο) τις διαδικασίες παραγγελίας
ιατρο-φαρμακευτικού υλικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίη-
ση. Παράλληλα, απαλλάχθηκαν από καθήκοντα άσχετα με
την ειδικότητά τους και επικεντρώθηκαν στην διαχείριση
ιατρικών περιστατικών, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο νοση-
λείας των ασθενών. 

Η επεξεργασία των πρώτων δεδομένων από την εκπόνη-
ση του πιλοτικού προγράμματος δείχνει μάλιστα ότι, αν κάθε
νοσοκομείο επένδυε 200 εκατομμύρια ευρώ στην εκπαίδευ-
ση του υπάρχοντος προσωπικού του, το κράτος θα γλίτωνε
έως και 300 εκατ. ευρώ, ετησίως, από τη μείωση της γραφει-
οκρατίας. Επιπλέον, το Νοσοκομείο του Ρίου αν επέκτεινε το
πρόγραμμα και σε άλλα τμήματά του, θα εξοικονομούσε σε
ορίζοντα τριετίας 24 εκατ. ευρώ, ενώ αν το ίδιο γινόταν σε όλα
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κάθε χρόνο, το κράτος θα εξοικονο-
μούσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 

Στα συμπεράσματα της μελέτης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη
θετική ανταπόκριση των νοσηλευτών του Αιμοδυναμικού
Τμήματος του νοσοκομείου που διαπίστωσαν ότι το πιλοτικό
πρόγραμμα όχι μόνο δεν μείωνε τις θέσεις απασχόλησης,
αλλά αξιοποιούσε καλύτερα τις ικανότητές τους και τους
απάλλασσε από αρμοδιότητες άσχετες με το αντικείμενο
εργασίας τους. 

Π. Κουρουμπλής: Με εισοδηματικά κριτήρια η συμμετοχή στα φάρμακα

Διαβαθμισμένη συμμετοχή στα φάρμακα με βάση τα εισοδηματικά
κριτήρια των ασφαλισμένων προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας σε πρωινές εκπομπές του ΑΝΤ1 και
του Mega. 

«Θα διαβαθμίσουμε τη συμμετοχή με βάση τις οικονομικές δυνατότη-
τες», ανέφερε ο κ. Κουρουμπλής, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει
αύξηση, αλλά «δικαιότερη κατανομή» και πως αυτό θα γίνει για να
προστατευθούν οι αδύναμοι.

Ερωτηθείς πού θα βρεθούν τα χρήματα ο υπουργός Υγείας απάντη-
σε ότι θα πληρώσουν από τους ισολογισμούς τους οι πολυεθνικές των φαρμάκων.

Επίσης, προανήγγειλε ότι εντός των ημερών θα καταργηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, ενώ,
όπως είπε, το δεύτερο εξάμηνο θα καταργηθεί και το ένα ευρώ ανά συνταγή.

Τέλος, διεύψεσε δημοσιεύματα για περικοπή στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, ενώ έκανε λόγο για
«λεόντειες» συμβάσεις που έχουν γίνει με γερμανικές εταιρείες σε βάρος του Δημοσίου.

Εισαγγελείς κατά της ένταξης των Εισαγγελέ-
ων Οικ. Εγκλήματος & Διαφθοράς στη γγ.

Εσόδων

Κατάφορα αντισυνταγματική που παραβιάζει την αρχή της διάκρισης
των εξουσιών του πολιτεύματος, χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, διάταξη σε άρθρο του νομοσχεδίου για
τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και την οργάνωση
της Κυβέρνησης, που εντάσσει τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-
τος και τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στη Γενική Γραμματεία
Εσόδων. 

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων αναφέρει ότι η προω-
θούμενη προς ψήφιση διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή
της διάκρισης των λειτουργιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και
υποβαθμίζει τους Εισαγγελείς και την Εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικα-
στική υπηρεσία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί
την Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη, της οποία η
συμφωνία με το Σύνταγμα είναι προβληματική.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με
αφορμή τη συμπερίληψη στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμί

σεις για τη ΛΉΨΗ άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητι-
κών οργάνων κ.λπ. διατάξεις» πρόβλεψης, σύμφωνα με την οποία -
εκτός άλλων- «ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και Εισαγγελέ-
ας Εγκλημάτων Διαφθοράς εντάσσουν την δράση τους στα σχέδια
συντονισμένων ενεργειών, τα οποία εκπονεί η Γενική Γραμματεία, συμ-
βάλλουν, δε, με τις ενέργειες τους, στην υλοποίηση ελεγκτικών προ-
γραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο
της εθνικής στρατηγικής», δηλώνει τα εξής: 

»(α) Η προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη έρχεται σε ευθεία αντί-
θεση με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που κατοχυρώνεται
στο Σύνταγμα (άρθρο 26), καθώς -παρά το Σύνταγμα και το νόμο
(άρθρο 87 § 2 Σ)- εκ προοιμίου υπαγορεύει σε δικαστικούς λειτουρ-
γούς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους, εισάγοντας κριτήρια
συναρτώμενα αμιγώς με άδηλες επιλογές της διοίκησης και, πάντως,
άσχετες με την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου τους.

(β) Η κρίσιμη διάταξη, επιπλέον, παρά το νόμο υποβαθμίζει τους
Εισαγγελείς και την Εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία (24
Ν 1756/1988), καθώς υπολαμβάνει το έργο τους ως βραχίονα της δρά-
σης της διοίκησης, παραγνωρίζει δε τη φύση τους ως ανεξάρτητων
δικαστικών λειτουργών, κειμένων πέραν των επιλογών της εκτελεστι-
κής εξουσίας ή της Διοίκησης. 

»Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύ-
ρει την προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη, της οποίας η συμφωνία
με το Σύνταγμα και το νόμο παρίσταται εξόχως προβληματική.
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Το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου!

Ηφετινή αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε με τη διορ-
γάνωση του πρωταθλήματος παίδων-κορασί-
δων και του πρωταθλήματος juniors κάτω των 8

ετών. Με εξαμελή σύνθεση στο παίδων-κορασίδων ο
Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας κατέλαβε την 13η θέση ανάμεσα σε 29
ομάδες με τρεις νίκες και τρεις ήττες. Αγωνίστηκαν οι
Αλέξανδρος Κουσκούτης, Σταμάτης Πέππας, Άγγελος
Μαξιλάρης, Χριστίνα Τσαβαρή, Άννα Γαλάτη, Αποστόλης
Τζινιέρης,  Νεοκλής Τζινιέρης, Ασημίνα Λάσκου, Σπύρος
Χαρτοφύλακας και Μαρίνα Γκίκα. Στο πρωτάθλημα
juniors (κάτω των 8 ετών) ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας με τους
Βασίλη Μαξιλάρη, Σπύρο Χαρτοφύλακα και Μαρίνα
Γκίκα πέτυχε τρεις νίκες και δύο ήττες και πήρε την 9η
θέση ανάμεσα σε 33 ομάδες. 

Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Σ.Ο. Αιγάλεω.
Οι διοργανώσεις συνεχίστηκαν με το κύπελλο Σπύρος

Μπίκος, το πρωτάθλημα παίδων και το πρωτάθλημα
παμπαίδων Στο κύπελλο «Σπύρος Μπίκος» και στο
πρώτο γκρουπ  ομάδα του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας έφερε τρεις
νίκες, μια ισοπαλία και τρεις ήττες. Τα τελευταία παιχνί-
δια του με την ομάδα της Ελευσίνας έδωσε ο επί τέσσε-
ρα χρόνια αρχηγός της ομάδας Στάθης Γαζής, που για το
2015 θα αγωνιστεί με την Φ.Ο.Ν. Επικοινωνία Ηρακλεί-
ου. Αγωνίστηκαν ακόμα οι Σπύρος Λούρης, Αλεξάνδρα
Τερζιδάκη, Κωνσταντίνος Ράγιος, Νίκος Κουρσάρης,
Παναγιώτης Λίτσας, Γιώργος Μονοχολιάς, Παναγιώτης
Σιφωνιός, Γιώργος Μάντζος, Κωνσταντίνος Κοντούλης
και Γιάννης Μακράκης.

Στο πρωτάθλημα παίδων (κάτω των 16 ετών) αγωνί-
στηκαν οι Αλέξανδρος Κουσκούτης, Άγγελος Μαξιλάρης,
Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Σιφωνιός, Σταμά-
της Πέππας, Κωνσταντίνος Κοντούλης, Χριστίνα Τσαβα-
ρή και Γιάννης Μακράκης. 

Η ομάδα με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα κατάφερε
ανάμεσα σε 20 ομάδες να προκριθεί στο final8 της διορ-
γάνωσης όπου πήρε την 6η θέση με ήττα από το Αιγά-
λεω, νίκη επί του Χαλανδρίου και ήττα από το Φυσιολά-
τρη. Στο πρωτάθλημα παμπαίδων (κάτω των 12 ετών)
αγωνίστηκαν οι Άγγελος Μαξιλάρης, Άννα Γαλάτη, Νεο-
κλής Τζινιέρης, Απόστολος Τζινιέρης, Γιώργος Γκίκας,
Βασίλης Μαξιλάρης, Μαρίνα Γκίκα,  Γιάννης Καπράνας
και Σπύρος Χαρτοφύλακας.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ο Σκακιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ελευσίνας, ο Α.Σ.
Ασπροπύργου «Άσπρος Πύργος», ο Δήμος Ελευσίνας
και η Ε.Σ.Σ.Ν.Α.  διοργανώνουν το Ομαδικό Σχολικό
Πρωτάθλημα σκάκι Δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας
Δυτικής Αττικής. Συμμετέχουν σχολεία από τους Καλλι-
κρατικούς Δήμους Δυτ. Αττικής (Ασπροπύργου, Ελευσί-
νας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής).

Οργανωτική Επιτροπή:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καμακάρη Αικατερίνη
Μαξιλάρης Νικόλαος
Σωτηριάδου Ιωάννα
Διεύθυνση Αγώνων: Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο

Λίτσας Δημήτρης.

Επικεφαλής Διαιτητής:  Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται o
Περικλής Κωνσταντόπουλος.

Χώρος και Ημερομηνίες Αγώνων: Οι αγώνες θα διεξα-
χθούν στις 7 Μαρτίου 2015. Ο χώρος διεξαγωγής των
αγώνων θα είναι το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας, Γυφτέα 27
Ελευσίνα.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία,

Δημόσια και Ιδιωτικά των Δήμων Περιφερειακής Ενότη-
τας Δυτικής Αττικής με μία ή δύο ομάδες.

Συνθέσεις των ομάδων:
Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς

(4μελείς), ανεξαρτήτως τάξης.
Στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες μπορούν να αγωνίζο-

νται αγόρια ή κορίτσια, στην τέταρτη (4η) σκακιέρα πρέ-
πει να αγωνίζεται υποχρεωτικά κορίτσι.

Οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν
τη βασική σύνθεσή τους αποτελούμενη από 4 έως 6 μέλη
σύμφωνα με την οποία κατατάσσονται οι σκακιστές στις
πρώτες 3 σκακιέρες. Η σειρά των σκακιέρων στη βασική
σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.

Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει πριν
την έναρξη των αγώνων στον επικεφαλής διαιτητή βεβαί-
ωση ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου
σχολείου.

Δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγός σχολικής ομάδας
προπονητής ή γονέας αλλά μόνο κάποιος από τους παί-
κτες της ομάδας ( Γενική οδηγία ΚΕΔ 2013 , άρθρο
12.11)

Ώρα προσέλευσης:
Η ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωσης συμμετοχής

9.00 μέχρι 9:30π.μ..
Με την επιβεβαίωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατί-

θεται και βεβαίωση του σχολείου  ότι όλοι οι δηλωθέντες
είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου

Όσοι προσέλθουν μετά τις 9.30 θα αγωνιστούν από το
2ο γύρο. Προβλεπόμενη ώρα έναρξης: 10:00π.μ..

Κανονισμοί των αγώνων:
Οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν

στον διαιτητή τη βασική σύνθεσή τους αποτελούμενη
από 4 μέλη και 2 αναπληρωματικά. Η σειρά των σκακιέ-
ρων στη βασική σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλους
τους γύρους.

Νίκη χωρίς αγώνα πιστώνεται με σκορ 4-0 ή 0-4 και με
πόντο για κάθε μία από τις σκακιέρες της ομάδας που
νίκησε. Το bye πιστώνεται με 2 βαθμούς και 2,5 πόντους
(από 1 βαθμό στην 1η και 2η σκακιέρα και 0,5 βαθμός
στην Τρίτη σκακιέρα)

Στη αρχική κατάταξη οι ομάδες κατατάσσονται με αλφα-
βητική σειρά του ονόματος των σχολείων (Όνομα Σχολεί-
ου – Αριθμός).

Θα ισχύσουν οι Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. και της FIDE.
Επισημαίνεται ότι για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται
μισός (0,5) βαθμός.

Τονίζεται ότι ειδικά για την αντικανονική κίνηση μηδενι-
σμός επέρχεται μετά την τέλεση για δεύτερη φορά αντι-
κανονικής κίνησης.

Προκρίσεις για τη Τελική φάση Αττικής:
Προκρίνεται στην Τελική Φάση της ΕΣΣΝΑ αναλογικά

τουλάχιστον το 25% των ομάδων που θα αγωνιστούν
(ελάχιστος αριθμός προκρινόμενων ομάδων ανά περιφε-
ρειακό σχολικό 5 , μέγιστος αριθμός 15).

Oι προκρίσεις στην τελική φάση ανακοινώνονται επίση-

μα μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΣΝΑ  www.ess-
nachess.gr .

Οι τυχόν λανθασμένες ανακοινώσεις προκρίσεων
,ακόμη και από τους διοργανωτές των περιφερειακών
πρωταθλημάτων δε δεσμεύουν την Ένωση στην ανακοί-
νωση τελικών προκρίσεων.

Σύστημα Αγώνων:
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με Ελβετικό σύστημα 5

γύρων.

Χρόνος Σκέψης:
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15′ για κάθε παίκτη για

ολόκληρη την παρτίδα.
Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας:

Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια άρσης ισοβαθμίας κατά
σειρά:

Για ελβετικό σύστημα.
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (βαθμοί,

πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέ-

ρα, στη 2η, κ.ο.κ
Για κυκλικό σύστημα (round robin)
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (βαθμοί,

πόντοι,).
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέ-

ρα, στη 2η, κ.ο.κ

Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους

και πριν την έναρξη των αγώνων έως τις 9.30 π.μ.. Για
τη διευκόλυνση της διοργάνωσης παρακαλούνται οι ομά-
δες να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο
info@sms-elefsinas.gr ή στο 6974272444.

Διαιτησία – Ενστάσεις:
Ο  διαιτητές της διοργάνωσης θα οριστούν από τον

πίνακα διαιτητών της Κ.Ε.Δ..
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή που

θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή.
Για να εκδικασθεί κάποια ένσταση καταβάλλεται στο

Διευθυντή Αγώνων παράβολο 50 € (το οποίο θα επι-
στρέφεται, εάν δικαιωθεί η ένσταση έστω και μερικώς
αλλιώς εκπίπτει υπέρ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.).

Απονομές – Βραβεύσεις
Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες θα βραβευτούν με Κύπελ-

λα.
Οι παίκτες των τριών (3) πρώτων ομάδων θα βραβευ-

τούν με μετάλλια (μέχρι έξι (6) μαθητές).

Διάφορα:
Επισημαίνονται τα εξής:
Με την άφιξη των μαθητών και συνοδών στο χώρο των

αγώνων θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή
των και να καταθέσουν στην γραμματεία το σχετικό
έγγραφο του σχολείου.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την
προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της
FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιοι
να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής των Αγώνων για
οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνι-
κά θέματα.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονω-
μένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο στον
οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκή-
ρυξη ή από τους Κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της FIDE,
καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιοι να
αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής Αγώνων για οργανωτι-
κά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέμα-
τα.

Επικοινωνία- Πληροφορίες : Λίτσας Δημήτρης
6974272444, Καμακάρη Αικατερίνη 6945744832 και
info@sms-elefsinas.gr .

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 Μαρτίου στο 3ο Γυμνάσιο ΕλευσίναςΟι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 Μαρτίου στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας
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ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΗΗ  ΚΚΕΕΔΔΕΕ--ΓΓΣΣΕΕΒΒΕΕΕΕ  
Ζητούν επέκταση του προγράμματος 
των 100 δόσεων στους δήμους

Συνάντηση με θέμα συζήτησης τη
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους ΟΤΑ είχε ο

πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης,
με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καβ-
βαθά, και τον γενικό γραμματέα Γιώργο
Κουράση.
Στη διάρκεια της συνάντησης, η Διοίκη-

ση της ΓΣΕΒΕΕ έθεσε υπόψη του Προέ-
δρου της ΚΕΔΕ υπόμνημα με προτάσεις
που αφορούν, μεταξύ άλλων, και στην
επέκταση του προγράμματος των 100
δόσεων στους Δήμους, καθώς η πρόταση
της ΚΕΔΕ βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και
τη ΓΣΕΒΕΕ.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της

ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, τοποθετήθηκε θετικά
εν πρώτοις ως προς τις επισημάνσεις του
υπομνήματος, οι οποίες και συμφώνησε
να εξεταστούν.

Οι επείγουσες προτεραιότητες 
για τους ορεινούς δήμους

Τις  προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄
βαθμού για τις Ορεινές Περιοχές της χώρας
οριοθέτησε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της

ΚΕΔΕ ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της
ΚΕΔΕ αλλά και της προσυνεδριακής εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, στις 11 Μαρτίου, με τη
συμμετοχή των δήμων της Ηπείρου και της Δυτικής
Μακεδονίας, όπου θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά
θέματα συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τόσο η πρόεδρος
της Επιτροπής Αλίκη Σωτηριάδου, δήμαρχος Παρανε-
στίου, όσο και ο αντιπρόεδρος Πασχάλης Γκέτσιος,
δήμαρχος Νεστωρίου, τόνισαν τη σημασία της δημιουρ-
γίας, για πρώτη φορά,  αυτής της θεματικής Επιτροπής
στην ΚΕΔΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη
των ζητημάτων που απασχολούν τις ορεινές περιοχές
της χώρας- η οποία χαρακτηρίζεται από ορεινότητα σε
ποσοστό 70% – καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής
τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Επιτροπή Ορεινών Περιο-
χών της ΚΕΔΕ, οι τομείς που χρήζουν άμεσης αντιμε-
τώπισης  και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για
την τρέχουσα περίοδο είναι οι παρακάτω:

Διάκριση εννοιών «Ορεινός Δήμος»,  «Ορεινή Περιο-
χή», «Ορεινή Κοινότητα» , «Μειονεκτική Κοινότητα»
πριν και μετά τον Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.  Αποσαφήνιση της σημερινής κατάστασης.

Θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός δήμου
ως «ορεινού».

Καταγραφή των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμί-
ζουν ζητήματα των ορεινών περιοχών.

Καταγραφή των πρόσφατων ερευνών και μελετών για
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις
προτεινόμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμε-
τώπισής τους, που αφορούν τις ορεινές περιοχές.

Συνεργασία με τους ορεινούς Δήμους και με τα δίκτυα
που έχουν συγκροτήσει, προκειμένου να καταγραφούν
και να κωδικοποιηθούν τα προβλήματα και οι προτάσεις
τους. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με

την ΕΕΤΑΑ. και αποστολή του στους δήμους για  ανά-
δειξη των κρίσιμων ζητημάτων που κατά  προτεραιότη-
τα θα απασχολήσουν την επιτροπή την τρέχουσα
περίοδο.

Συνεργασία με τις υπόλοιπες Επιτροπές της ΚΕΔΕ
κατά τη διατύπωση προτάσεων προς τα υπουργεία και
ιδιαίτερα προς το υπουργείο Εσωτερικών για θεσμικές
και κανονιστικές ρυθμίσεις [ενδεικτικά για ζητήματα οικο-
νομικά (διαμόρφωση κριτηρίων  κατανομής των ΚΑΠ
και των λοιπών  κρατικών χρηματοδοτήσεων σε συν-
δυασμό με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των ορεινών
μικρών δήμων), οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρο-
νισμός δήμων, ζητήματα άσκησης αρμοδιοτήτων, αρμο-
διότητες ΚΕΠ, ζητήματα θέσπισης κινήτρων πρόσλη-
ψης και παραμονής προσωπικού, θέματα καταστατικής
θέσης των αιρετών κλπ] .

Πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης νέας προγραμμα-
τικής περιόδου  και Ορεινοί Δήμοι (Ανταγωνιστικότητα,
καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας.
Εξειδίκευση – Διαμόρφωση προτάσεων για τα συγ-

χρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα της
νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ,
Π.Α.Α. κ.λπ.) για τους Ορεινούς Δήμους.

Στρατηγικές ανάπτυξης ορεινού χώρου – Θέσπιση
κινήτρων αποκέντρωσης.

Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας της Επιτροπής στο
εξωτερικό και εσωτερικό, με προτεραιότητα στην ανά-
πτυξη συνεργασιών με φορείς της Ελληνικής περιφέ-
ρειας (ΠΕΔ, Πανεπιστήμια, Αναπτυξιακές Εταιρίες,
φορείς διαχείρισης, ερευνητικούς και επιστημονικούς
φορείς στο χώρο της οικολογίας κ.λπ.) και  σύνδεσή της
με δημόσιους φορείς (Υπουργεία, ΕΝΠΕ κ.λπ.).

Επιδίωξη εκπροσώπησης της Επιτροπής Ορεινών
Περιοχών σε αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Παρεμβάσεις για τη δημιουργία εργαλείων στρατηγι-
κής σημασίας για την κατοχύρωση της ορεινότητας
(Κτηματολόγιο για οριοθετήσεις ορεινών χώρων, Χωρο-

ταξικό Πλαίσιο, GIS, Βάσεις δεδομένων, Οδηγοί για
εξαιρετικής σημασίας θέματα).

Εκπόνηση συνοπτικών εμπειρογνωμοσυνών ενδεικτι-
κά για την αποδελτίωση του υπάρχοντος υλικού (διατά-
ξεων, ερευνών, μελετών, προτάσεων), προς υποβοή-
θηση του έργου των αιρετών και διατύπωση προτάσε-
ων για νομοθετικές ρυθμίσεις και αναπτυξιακά προ-
γράμματα προς τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊ-
κούς δημόσιους φορείς.

Συστηματική πληροφόρηση των ορεινών δήμων,
περιλαμβανομένης και της δημιουργίας σχετικού ενημε-
ρωτικού ιστότοπου στο www.kedke.gr. και η προβολή
με κάθε πρόσφορο μέσο των απόψεων και των προτά-
σεων της ΚΕΔΕ για τα θέματα της ορεινότητας με στόχο
τη διασφάλιση της αναγκαίας πολιτικής και κοινωνικής
συναίνεσης.

Δημιουργία Ινστιτούτου Ορεινής Πολιτικής.
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων οργανωτικής και

τεχνικής υποστήριξης των ορεινών δήμων.
Ανάδειξη των προβλέψεων των συγχρηματοδο-

τούμενων προγραμμάτων (νέο ΕΣΠΑ 2014–2020,
Π.Α.Α. κλπ) για τις ορεινές περιοχές.

Επίσης αποφασίστηκε να κατατεθούν αιτήματα στα
αρμόδια υπουργεία  προκειμένου, πρώτον,  να καλυ-
φθούν με έκτακτη επιχορήγηση οι δαπάνες που προέ-
κυψαν λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για τις
ανάγκες θέρμανσης των σχολικών μονάδων στις ορει-
νές περιοχές, δεύτερον,  να επιχορηγηθούν οι ορεινές
περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα και
τρίτον, να θεσπιστούν κίνητρα για την κάλυψη αγροτι-
κών ιατρών στις ορεινές περιοχές που στερούνται υπη-
ρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τέλος με επιστολή προς τους αρμόδιους να τεθεί το
πρόβλημα της μη μετάβασης στο ψηφιακό σήμα  των
περισσότερων ορεινών περιοχών, καίτοι έχει ανακοινω-
θεί ότι το 96% της χώρας καλύφθηκε ήδη με ψηφιακό
σήμα.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με

νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  -

2 μμ στο Διαγνωστικό 

Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,

Ελευσίνα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής των μελών 

Μετά την συζή-
τηση και την
α ν τ α λ λ α γ ή

απόψεων που είχε η
πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π. Α., κ. Μαρία
Βασιλείου με τα μέλη
των παραρτημάτων
Α',Β',Μαγούλας του
Κ.Α.Π.Η. ανακοινώνει
τα παρακάτω:

1.Πιστεύοντας στον
δημοκρατικό τρόπο
εκπροσώπησης των
μελών, θα διεξαχθούν
εκλογές την Δευτέρα
16/3/2015 από τις 8.00 π.μ. έως 16.30 μ.μ., για τη
σύσταση συντονιστικής επιτροπής των μελών, που θα
έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση και εκπροσώπηση
τους, σε όλες τις δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η. , την
υποβολή προτάσεων για συζήτηση και επίλυση πιθα-
νών δυσκολιών που προκύπτουν, τη ψυχαγωγία τους,
τον εθελοντισμό κ.λ.π. σε συνεργασία με την κοινωνι-
κή λειτουργό, και την εποπτεία του Δ.Σ. και της προέ-
δρου του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώ-
πους σε κάθε    παράρτημα.

Σταυροί προτίμησης έως τρείς (3) σε κάθε ψηφοδέλ-
τιο .Για τη διεξαγωγή των εκλογών θα συγκροτηθεί
εφορευτική επιτροπή από τρία (3) τακτικά και τρία (3)

αναπληρωματικά μέλη σε κάθε
παράρτημα, που θα επιλεγούν
από τη Διοίκηση σε συνεργα-
σία με την κοινωνική λειτουργό 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
από Δευτέρα 9/3 έως Τετάρ-
τη 11/3/2015.

Θα εκλεγούν τρείς (3) εκπρό-
σωποι των μελών σε κάθε
παράρτημα .

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

από Δευτέρα 9/3 έως Τετάρτη 11/3/2015.

2.Επίσης επειδή διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα η
διαδικασία εγγραφής τους στις εκδρομές που γίνονται
με οικονομική συνδρομή του ΠΑΚΠΠΑ, δημιουργεί
προβλήματα στα μέλη ,αποφάσισε την μέθοδο της
κλήρωσης ως δικαιότερου μέσου για την ίση μεταχείρι-
ση και ευρύτερη συμμετοχή όλων. Η διαδικασία θα

διεξάγεται πλέον λογική πρωινή ώρα (9.00 π.μ έως
10.00 π.μ ) και δεν θα έχουν την δυνατότητα συμμετο-
χής οι συμμετέχοντες στις προηγούμενες εκδρομές .
Σε κάθε εκδρομή θα κρατούνται 2 θέσεις ΑΜΕΑ με τους
συνοδούς τους για κάθε παράρτημα, που θα καταγρα-
φούν από την Υπηρεσία.

Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Μαρία Βασιλείου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 θα γιορτάσει την 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ στο κοσμικό κέντρο

διασκέδασης «ΤΟ 21» με ζωντανή μουσική και
ΜΕΝΟΥ ανά 4 άτομα. 

1) ΣΑΛΑΤΑ ΦΑΤΟΥΣ (πανδαισία λαχανικών,
λιαστή ντομάτα, πίτες αραβικές, με σως βινε-
γρέτ.)

ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
2) ΠΑΤΟΥΣΕΣ (πατάτες ψητές στα κάρβουνα

με τυρί τριμμένο και σως λαδολέμονο).
3) ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
4) ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ 
5) ΓΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ

ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ:
Α) ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΕ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΡΥΖΙ & ΠΑΤΑΤΕΣ 
Β) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
Γ) ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΑΣΑΤΟ
Δ) ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ
6) ΦΡΟΥΤΑ
7) ΚΡΑΣΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22 EURO. 
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται και

η μετακίνηση με πούλμαν.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα καταβληθούν καταβάλ-
λονται τα Οικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα
Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και
Πολύτεκνων Οικογενειών) που αφορούν τροποποιητι-
κές αιτήσεις (A21) δικαιούχων που έχουν εκκαθαριστεί
για τα έτη 2014 και 2013.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορ-
φώνεται στο ποσό των 23.051.939.58 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΓΑ, η πληρωμή
αυτή αφορά 36.383 δικαιούχους οικογενειακών επιδο-
μάτων.

Συγκεκριμένα:
α) 33.347 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποι-

ητική αίτηση για το έτος 2014 και η δαπάνη διαμορφώ-
νεται στο ποσό των 21.125.562,46 ευρώ.

β) 3.036 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει τροποποιητι-
κή αίτηση για το έτος 2013 και η δαπάνη διαμορφώνε-
ται στο ποσό των 1.926.377,12 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ενημερώνονται για
την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική
εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων
Α21», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Οικογενειακά επιδόματα Οικογενειακά επιδόματα 
την Παρασκευή σε 36.383 δικαιούχουςτην Παρασκευή σε 36.383 δικαιούχους
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

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

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο 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, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων 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 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

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

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του συλλόγου Ηπει-

ρωτών Θριασίου Πεδιου που θα
πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 8

Μαρτίου στο κοσμικό κέντρο «Πανό-
ραμα». Ωρα έναρξης 12:30.

Γλεντάμε με Σταύρο Καψάλη  στο
κλαρίνο, Γιάννη Καψάλη στο τραγού-

δι καιτο συγκρότημά τους.
Στην τιμή της κάρτας συμπεριλαμβά-

νονται: ελεύθερος χορός, πλήρες 
μενού (και νηστίσιμο), μπύρες/κρασιά/αναψυκτικά.

Στην εκδήλωση δεν θα κυκλοφορήσει λαχειοφόρος αγορά.  
Πληροφορίες: 2105561041, 6982059736
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210

2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840

ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960

22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15

(5.1.15)
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Κατηγορηματική διάψευση ΥΠΟΙΚ
ότι θα χρησιμοποιήσει 

αποθεματικά 40 δήμων για την
αποπληρωμή δανείων

Κατηγορηματικά  διαψεύδει το υπουρ-
γείο Οικονομικών δημοσιεύματα
σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση

σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά
δήμων προκειμένου να αποπληρώσει τις
δόσεις Μαρτίου προς τους δανειστές. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το υπουργείο
Οικονομικών επρόκειτο να χρησιμοποιήσει
τα αποθεματικά σαράντα δήμων της χώρας,
προκειμένου να αποπληρώσει τις δόσεις του 

Μαρτίου προς τους δανειστές.
Αναλυτικά στη  δήλωση του  υπουργείου

αναφέρεται:

Το Υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει κατη-
γορηματικά δημοσιεύματα για δήθεν απόφα-
ση της κυβέρνησης «να χρησιμοποιήσει τα
αποθεματικά 40 Δήμων» προκειμένου να
ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώ-
σεις μέσα στο Μάρτιο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
και δημιουργία ΧΥΤΥ 
Κυθήρων - Αντικυθήρων

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας
Δούρου, προωθείται άμεσα η αποκατάσταση
ΧΑΔΑ και η δημιουργία ΧΥΤΥ και συνοδών

έργων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, ικανοποιώντας
πάγιο σχετικό αίτημα των κατοίκων των νησιών καθώς
και του Δήμου, που δεν διαθέτει τη σχετική διαχειριστι-
κή επάρκεια για την υλοποίηση του έργου και προκει-
μένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από το
Δικαστήριο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο υλοποιείται έτσι από την Περιφέρεια Αττικής
με την επείγουσα ένταξή του στο τρέχον Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013, καθώς
τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ δεν είναι επιλέξιμα στην
επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

Τα συγκεκριμένα έργα εμπίπτουν στη 2η Διαχειριστική
Ενότητα, δεν επηρεάζουν ούτε εξαρτώνται άμεσα από
τον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ και εντάσσονται στον
άξονα προτεραιότητας 2, σχετικά με την «Αειφόρο Ανά-
πτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κωδικός
θεματικής προτεραιότητας (44) – Διαχείριση οικιακών
και βιομηχανικών αποβλήτων του ΠΕΠ «Αττική 2007 –
2013». 

Νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Με πρόστιμα χιλιάδων ευρώ απειλείται η Ελλάδα για τα λύματα

Με πρόστιμα χιλιάδων ευρώ ανά ημέρα από την EE απειλείται η Ελλάδα για το γεγονός ότι η
Ανατολική Αττική παραμένει βασίλειο των λυμάτων. Στην περιοχή υπάρχουν περίπου 150.000
βόθροι, με συνέπεια η ρύπανση από βοθρολύματα που ρίχνονται ανεξέλεγκτα σε ρεματιές και

δρόμους να έχει χτυπήσει «κόκκινο».
Οκτώ χρόνια από την πρώτη καταδίκη της Ελλάδας για 23 οικισμούς - σε όλη την Ελλάδα με πληθυσμό

πάνω από 15.000 κατοίκους - που δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας
λυμάτων, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει σε πέντε από αυτούς στην Ανατολική Αττική.

Ειδικότερα, για τους οικισμούς Αρτέμιδος, Ραφήνας, Μαρκόπουλου, Κορωπίου και Νέας Μάκρης η Επι-
τροπή (το 2013) παρέπεμψε εκ νέου τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με εισήγηση για επιβολή εφά-
παξ προστίμου 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή 47.462 ευρώ για κάθε μέρα έως ότου η
Ελλάδα συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία. Έκτοτε η πρόοδος των έργων κινείται σε πολύ αργούς
ρυθμούς.

Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα και μετά τη νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη σωστή επεξεργασία λυμάτων σε πέντε οικισμούς στη
Βόρεια Ελλάδα και τη Θήβα.

Στους Δήμους Σπάτων - Αρτέμιδος και Ραφήνας - Πικερμίου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πάλι στο σημείο μηδέν. Οι δήμοι απαιτούν τη μεταφορά των λυμάτων τους
στην Ψυττάλεια. Τη λύση αυτή απορρίπτει η ΕΥΔΑΠ ως οικονομικά ασύμφορη, αφού όπως λένε πηγές της ΕΥΔΑΠ απαιτείται η κατασκευή τουλάχιστον 28 αντλιοστασίων,
με συνέπεια η όποια βλάβη να προκαλεί άμεσα υπερχειλίσεις λυμάτων στις γύρω περιοχές.


