
Με περισσότερες 
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Αναπόσπαστο μέρος 
της κουλτούρας του 

Ομίλου ΕΛΠΕ , 
η κοινωνική προσφορά
στις ευπαθείς ομάδες 

ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Για την πολυετή θητεία της 
στην τοπική Αυτοδιοίκηση 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 
Στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

Συνεχίζεται η
προσπάθεια
της δημοτικής
αρχής 
Ελευσίνας, 
να στελεχωθεί
όσον το 
δυνατόν 
καλύτερα η νέα
ιατρική δομή 

Τιμή : 0,01€ 

ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η συμμετοχή του Δήμου
στη δράση «Επισιτιστική

και Υλική συνδρομή 
για τους άπορους»  

Η ανταλλαγή βιβλίων
 καθιερώνεται ως θεσμός

στον Δήμο Αχαρνών

Επιτυχής η Επιστημονική Επιτυχής η Επιστημονική 
Ημερίδα Λαογραφίας Ημερίδα Λαογραφίας 

στο Δημαρχείο στο Δημαρχείο 
Εργάτες παραγωγής

πολιτισμού οι Σύλλογοι
Μεγάρων

ΕΛΤΑ: 6 θέσεις
εργασίας σε 

Ελευσίνα, Μάνδρα
και Μέγαρα

Το φετινό Πάσχα η αγάπη οδηγεί 
τα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών

Άνω Λιοσίων στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Συγκέντρωση τροφίμων 

και φαρμάκων, σε κάθε σταθμό,
από τις 9 έως και τις 20 ΜαρτίουΜε πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Ημερίδα
στο Δήμο 

Χαϊδαρίου,
για την

ασφάλεια
στο internet

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ
ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Πάνδημο το αίτημα
για την επανάληψη

του εθίμου 
λιτάνευσης της 
Εικόνας Μονής 

Κλειστών

Σελ: 8

Σελ: 5

Σελ: 2-4

Σελ: 7

Σελ.5

Σελ: 16

Σελ:  3

Σελ: 2

Σελ: 9

Σελ: 6

Σελ: 5

Σελ: 3-8



Από τις 10 Μαρτίου και κάθε Τρίτη πρωί θα
υπάρχει παιδίατρος στο Δημοτικό Ιατρείο
Μαγούλας, όπως ενημερώνει το κοινό

μέσα από σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Ελευσίνας,
ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια για την όσο τον
δυνατόν πληρέστερη στελέχωση της σημαντικής
αυτής ιατρικ΄ςη δομής. .

Υπενθυμίζεται ότι η προσπάθεια και οι επαφές
της Δημοτικής Αρχής με τους αρμόδιους φορείς
ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2014. Αρχές Δεκεμ-
βρίου το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση
σκοπιμότητας για την ίδρυση Δημοτικού Ιατρείου
στη Μαγούλα. 

Ταυτόχρονα στον προϋπολογισμό της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης προβλέπεται ποσό 50.000
ευρώ για τις ανάγκες του ιατρείου. Από αυτόν τον

προϋπολογισμό (με το ποσό των 14.400 ευρώ)
σήμερα πληρώνεται η ετήσια σύμβαση του παθο-
λόγου και ο Γενικού Χειρούργου .

Ταυτόχρονα σε συνεργασία με την Υγειονομική
Περιφέρεια γίνεται προσπάθεια το ιατρείο να στελε-
χωθεί κι από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα: 
Το ιατρείο στεγάζεται στον 1ο όροφο πάνω από

το ΚΑΠΗ της Μαγούλας
Παρέχει δωρεάν συνταγογράφηση και κλινική

εξέταση
Παθολόγος : Δευτέρα 10.00 πμ 13.00 μμ, Τρίτη

14,00 17.00, Παρασκευή 14.00 17.00
Γενικός Χειρούργος Τρίτη 18.00 21.00 Πέμπτη
Από τις 10 Μαρτίου και κάθε Τρίτη πρωί θα

υπάρχει παιδίατρος.

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

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

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη
Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6,
2105576086

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ 79
210 55 44 250

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανάσιου

14 & Λεβέντη,
2102484070

Αχαρνές
Κατσούλη Ευτυχία
Λεωφόρος Θρακο-

μακεδόνων 47,
2102402794
08:00-08:00
(Επόμενης)

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 

Τηλέφωνο
2102445975

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη 
Βαγγέλη 25,
2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές 
νεφώσεις   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 11

έως 17 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βίβιαν,  Ιλιάνα, Ιλιάς, Λυσίμαχος,

Λυσιμάχη, Ξάνθος, Ξανθή, Σαράντος,
Σμαράγδης, Σμαράγδα,  Σμαρούλα,
Σμαρώ 
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 
Στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας
Συνεχίζεται η προσπάθεια να στελεχωθεί όσον το 
δυνατόν καλύτερα η νέα ιατρική δομή 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Κενά παρουσιάζει, σύμφωνα με το υπουργείο Εργα-
σίας, το πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης
με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων πανε-

πιστημίων και ΤΕΙ» και βάζει σε αναμονή 7.000 ανέργους
πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών.

Αιτία της απόσυρσης - μέχρι νεωτέρας του προγράμματος
- ήταν οι ελλείψεις που παρουσίαζε και έπρεπε να διορθω-
θούν. 

Η αρμόδια υπουργός για θέματα ανεργίας, Ράνια Αντωνο-
πούλου, είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά της γιατί παρά την
ύπαρξη ελλείψεων είχαν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των
επιλαχόντων ανά διοικητική περιφέρεια με τη μορφή πινά-
κων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Στον «πάγο» 7.000 
άνεργοι που είχαν 
επιλεγεί για πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ
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Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ
Ιερώνυμο, παρουσία του Μητρο-

πολίτη Ιλίου κκ Αθηναγόρα είχε, το από-
γευμα της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, 2015, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και
μια μεγάλη ομάδα εκλεγμένων και στελε-
χών του δήμου . 

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση παρευρέ-
θηκαν ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος
Μπρέμπος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Γιώργος Αβράμης, η Πρόεδρος Ελένη
Λιάκου και τα μέλη του Τοπικού Συμβου-
λίου Φυλής, Στέλιος Νίκας, Βαγγέλης Στα-
ματάκος και Κώστας Μπρέμπος, καθώς
και ο  Γενικός Γραμματέας Αργύρης Αργυ-
ρόπουλος.  

Δήμαρχος Φυλής: Βαθειά ριζωμένο στη συνείδηση
του κόσμου το έθιμο της λιτάνευσης 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η υποβολή του πάν-
δημου αιτήματος επανάληψης του εθίμου λιτάνευσης της
Εικόνας της Μονής Κλειστών, που έχει διακοπεί με Από-
φαση του Ηγουμενοσυμβουλίου.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος τόνισε την ανά-
γκη της επανάληψης του εθίμου, που, όπως είπε, είναι
βαθειά ριζωμένο στη συνείδηση του κόσμου και πρό-
σθεσε ότι κι ο ίδιος, όταν χρειάστηκε να λείψει από την
πόλη, ως φοιτητής ή στρατιώτης, φρόντιζε, πάντα, να
επιστρέφει την ημέρα της λιτάνευσης. 

Επεσήμανε ακόμα ότι ο Δήμος Φυλής βρίσκεται πάντα
στο πλευρό της Μονής Κλειστών και της Εκκλησίας γενι-
κότερα κι έχει στηρίξει την ανέγερση των ιερών ναών της
περιοχής. Πρόσφερε μάλιστα στον Αρχιεπίσκοπο τα
φωτογραφικά άλμπουμ του Δήμου Άνω Λιοσίων, που 

περιέχουν εικόνες από τη λιτάνευση καθώς και το
έμβλημα του Δήμου Φυλής. 

Παραδόθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο σημαντικά ντοκου-
μέντα για το ιστορικό της υπόθεσης, τις αποφάσεις των
τοπικών Συμβουλίων Άνω Λιοσίων και Φυλής και των

κοινωνικών φορέων του Δήμου, 

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος
Μπρέμπος παρέδωσε βιβλιοδετημένο τόμο που περιε-
λάμβανε το έγγραφο αίτημα επανάληψης του εθίμου,
σημαντικά ντοκουμέντα για το ιστορικό της υπόθεσης, τις
αποφάσεις των τοπικών Συμβουλίων Άνω Λιοσίων και
Φυλής και των κοινωνικών φορέων του Δήμου, ιστορι-
κής αξίας φωτογραφίες από τη λιτάνευση της εικόνας και
το ψήφισμα με τις 3500 υπογραφές ενοριτών που
ζητούν την επανάληψη του εθίμου. 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ 
ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Πάνδημο το αίτημα για την 
επανάληψη του εθίμου λιτάνευσης

της Εικόνας Μονής Κλειστών

ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Επισιτιστική
και Υλική συνδρομή για τους άπορους»   

Την Τρίτη 10 Μάρτίου 2015 και ώρα 8:30 μ.μ.
θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβουλίο Ελευ-
σίνας, προκειμένου να συζητήσει και να απο-

φασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης :

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφι-
σθείσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού
Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής.

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματο-
δότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσί-
νας από τον Δήμο μας, μηνός Ιανουαρίου 2015 του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 

Λήψη απόφασης για την έναρξη νέας Δράσης με
θέμα «Ελευσίνα υποψήφια πόλη για Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2015 και ψήφιση νέου κωδικού για
υλοποίηση της δράσης»

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφι-
σθείσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του

Δήμου Ελευσίνας
Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτού του

στο Α΄ βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –
Κινηματογράφων Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2015. 

Λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου
Ελευσίνας σε Κοινωνική Σύμπραξη με χωρική αναφο-
ρά στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο Υλοποίησης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.   

Λήψη απόφασης για την μεταφορά της έδρας λει-
τουργίας και την μετονομασία του ΙΕΚ Μάνδρας Ειδυλ-
λίας 

Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του Προγράμ-
ματος Προστασίας και Στείρωσης αδέσποτων    ζώων
για το έτος 2015.

Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό αμοιβής της
δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό των
υπ’ αρ. καταχ. ΠΡΦ1410/2014, ΠΡΦ1411/2014,
ΠΡΦ1412/2014,ΠΡΦ1413/2014, ΠΡΦ1414/2014,
ΠΡΦ1415/2014, προσφυγών της εταιρείας
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.».    

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή υπαλλήλων της
Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου σε Επιμορφωτικό
σεμινάριο

Διαγραφές προσαυξήσεων οφειλέτη (ά. 174 παρ.
3/γ Ν. 3463/06)
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ΧΩΡΙΣ
ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΣ
Η κατανομή χρημάτων 

στα σχολεία των Αχαρνών 

Σύμφωνα με σχετικό
έγγραφό της, η Πρω-
τοβάθμια Σχολική

Επιτροπή του Δήμου Αχαρ-
νών ενημέρωσε τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολεί-
ων και Νηπιαγωγείων της πόλης μας ότι πραγματοποι-
ήθηκε η κατανομή των ποσών της 1ης δόσης για το
2015 για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των σχολείων, έχουν κατατεθεί
ήδη στους επιμέρους τραπεζικούς λογαριασμούς των
σχολείων και οι Διευθυντές μπορούν να προσέλθουν
στις Σχολικές Επιτροπές για την παραλαβή των εξου-
σιοδοτήσεων.  

Η δημοτική αρχή πιστή στην προεκλογική της δέσμευ-
ση, αποδίδει χωρίς χρονοτριβές ή λογιστικές εκτροπές
τα χρήματα των σχολείων στους Διευθυντές τους, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. 

Η ομαλή λειτουργία των σχολείων αποτελεί κύρια
προτεραιότητα για τα Νομικά Πρόσωπα των Σχολικών
Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας - που έχουν την βασική
ευθύνη - αλλά και όλων των υπηρεσιών του Δήμου
Αχαρνών, των οποίων η συνδρομή και βοήθεια είναι
καθοριστικής σημασίας. 
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--   ΤΤΙΙ  ΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ
Στην ΚΕΔΕ αντιπροσωπεία του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής 

ΟΠρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, είχε
συνάντηση με αντιπροσωπεία της Διοίκησης
Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, αποτελούμενη από

τους Β. Πετρόπουλο, Γ. Δασκαλάκη και Σ. Λιβέρη, με
αντικείμενο τα προβλήματα που απασχολούν τους εργα-
ζόμενους και τις υπηρεσίες των Δήμων.

Οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου κατέθεσαν στον Πρόε-
δρο της ΚΕΔΕ αιτήματα, που αφορούν στις εργασιακές
σχέσεις και τη λειτουργία των Δήμων. 

Ειδικότερα ζήτησαν:
- Να καταργηθούν όλες οι μορφές των ελαστικών σχέ-

σεων εργασίας και να μονιμοποιηθούν, χωρίς προϋπο-
θέσεις όλοι οι συμβασιούχοι. 

- Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση Δημοτικών υπηρε-
σιών.

- Να καταργηθεί συγκεκριμένο άρθρο του «Καλλικρά-
τη», που επιτάσσει τις Διοικήσεις των Δήμων να προ-
βαίνουν σε εφετειακές δίκες κατά των εργαζομένων. 

- Να επανέλθει το μειωμένο ωράριο στο παιδαγωγικό
προσωπικό των παιδικών σταθμών. 

- Να επανέλθει η άδεια για χρήση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών.

Επίσης οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου τάχθηκαν υπέρ
της εξασφάλισης της αναγκαίας Κρατικής επιχορήγησης

των Δήμων, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές
τους ανάγκες και να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία όλων
των εργαζομένων.

Ο κ. Πατούλης, δεσμεύτηκε να εξεταστούν τα αιτήματα
των εργαζομένων.

Παράλληλα, τόνισε, ότι η ΚΕΔΕ έχει θέσει το αίτημα, οι
προσλήψεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ να γίνουν με
προτεραιότητα στους Δήμους. 

Σε ότι αφορά στην ιδιωτικοποίηση Δημοτικών υπηρε-
σιών, ο κ. Πατούλης τόνισε, πως πάγια θέση της Αυτο-
διοίκησης είναι να διασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή
εργασία για το προσωπικό που απασχολεί στις Υπηρε-
σίες της, όταν όμως αυτό δεν διασφαλίζεται από την ίδια
την Πολιτεία, οι Δήμοι είναι αναγκασμένοι να βρουν
λύσεις ανάγκης, προκειμένου να προσφέρουν καθημερι-
νές υπηρεσίες στους δημότες τους. 

Ενημερωτικές δράσεις 
του Κέντρου Πρόληψης 
Αχαρνών «Διέξοδος»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος», σε συνεργασία

με τον Επιστημονικό Επόπτη του, τον Οργανισμό
Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), υλοποιεί δρά-
σεις και παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης νόμι-
μων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών
καθώς και των εξαρτητικών συμπεριφορών που
αναπτύσσονται από την κατάχρηση του διαδικτύου
καθώς και των τυχερών παιγνίων.

Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας αποσκο-
πεί στην ενδυνάμωση, την υποστήριξη, την εκπαί-
δευση των νέων ώστε να διαπραγματευτούν την
κατάκτηση της ωριμότητας τους, υιοθετώντας στά-
σεις και συμπεριφορές που αντιστέκονται στην
εξάρτηση και προάγουν ένα πνεύμα επικοινωνίας
και ομαδικότητας, μια θετική στάση ζωής. Ειδικότε-
ρα,  το Κέντρο Πρόληψης ασχολείται και με θέματα
που αφορούν:

Σε πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας
και του εκφοβισμού στη σχολική κοινότητα

Σε θέματα αγωγής υγείας, όπως η σεξουαλική
αγωγή παράγοντες και τρόπους προστασίας του
παιδιού και του εφήβου

Σε διαχείριση συγκρούσεων και γενικότερα κρίσε-
ων στη σχολική κοινότητα

Σε ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργα-
σίας γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να
απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης
210 2409015, στο φαξ 2102409016 και στο email
diexod@otenet.gr

Διεύθυνση Κέντρου: Πλ. Αγ. Νικολάου 3, 2ος Όρο-
φος

Οι παραλείψεις του προγράμματος με τίτλο
«Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας
ανέργων αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ»,
διαπιστώθηκαν στην ένδειξη ειδικότητας, γεγο-
νός αυτό θα προκαλούσε σύγχυση στις σχέσεις
των εταιριών και του ιδιωτικού τομέα, που θα
κληθούν να καλύψουν είτε το σκέλος της κατάρτι-
σης είτε αυτό της εξειδίκευσης.

Ακόμη, διαπιστώθηκε από την πρόσκληση
προς τους παρόχους ότι είναι έτσι διατυπωμένη,
που αποκλείονται μικρές επιχειρήσεις, οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και
μικρά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ).

Πληροφορίες του υπουργείου Εργασίας αναφέ-
ρουν πως δεν πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή
πρόγραμμα απασχόληση που δεν είναι ξεκάθα-
ρο και διαχωρίζει τους συμμετέχοντες σε ωφε-
λούμενους και αδικημένους. Η κυβέρνηση δείχνει

αποφασισμένη να αποσαφηνίσει κάθε λεπτομέ-
ρεια, ώστε να περιορίσει τις αδικίες.

Ζητούνται πόροι για τα νέα προγράμματα
απασχόλησης 

Πλέον, ζητούνται πόροι για τα νέα προγράμμα-
τα απασχόλησης, καθώς από τα κονδύλια από
το ΕΣΠΑ καλύφθηκαν από την προηγούμενη
κυβέρνηση σε εμπροσθοβαρή προγράμματα.

Η νέα κυβέρνηση, ωστόσο, καταγγέλει πως τα
προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ήταν
πάρα πολύ ακριβά, χωρίς να έχει γίνει ιδιαίτερη
προεργασία, τόσο στο σκέλος της εκτίμησης για
μελλοντική μόνιμη απασχόληση των συμμετεχό-
ντων σε αυτά, όσο και για συνολική αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, για
ωφελούμενους και επιχειρήσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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Με περισσότε-
ρες από

πενήντα συμμετο-
χές ξεκίνησε τη λει-
τουργία της, το
απόγευμα της
Τετάρτης, 4 Μαρτί-
ου, η Σχολή Γοέων
στο Ζεφύρι. 

Στην πρώτη
συνάντηση ο Αντι-
δήμαρχος Ζεφυρί-
ου, Γιάννης Μαυ-
ροειδάκος καλω-
σόρισε τους γονείς,
χαρακτήρισε ελπι-
δοφόρα την αθρόα
προσέλευσή τους κι
ευχήθηκε ο αριθμός
τους να μεγαλώσει
ακόμα περισσότε-
ρο. 

Πρόσθεσε ακόμα
ότι η Σχολή θα βοη-
θήσει τους γονείς να
α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν
καλύτερα στο γονεϊ-
κό τους ρόλο. Μετά
το χαιρετισμό, η
υπεύθυνη της Σχο-

λής Γονέων, παι-
δ ο ψ υ χ ο λ ό γ ο ς
Παναγιώτα Παντε-
λίδου έθεσε το
πλαίσιο λειτουρ-
γίας και τη θεμα-
τολογία της Σχο-
λής Γονέων και
δήλωσε ότι για τις
ημέρες και τις
ώρες λειτουργίας
θα εκδοθεί ανα-
κοίνωση τις επό-
μενες μέρες.    

Με περισσότερες από πενήντα 
συμμετοχές ξεκίνησε τη λειτουργία της, 

η Σχολή Γοέων στο Ζεφύρι

ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Για την
πολυετή

θητεία της
στην 

Αυτοδιοίκηση 

ΗΔήμαρχος Μάν-
δρας – Ειδυλ-
λίας  κα. Ιωάννα

Κριεκούκη, συμπαρίστα-
ται στους αγώνες των
γυναικών και στηρίζει τις
ενέργειες για ισότητα και
ίσες ευκαιρίες. 

Μάλιστα, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ κος Γεώργιος Πατούλης, θα βραβεύσει
μεταξύ άλλων, την Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας,
Ιωάννα Κριεκούκη  ως αιρετή γυναίκα με πολυετή
θητεία στην Αυτοδιοίκηση σε ειδική εκδήλωση, που
θα λάβει χώρα σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου.

 «ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ »

Στις 8 Μαρτίου κάθε έτους εορτάζει η γυναίκα. 
Η γυναίκα ως μάνα, σύζυγος, κόρη. 
Η γυναίκα ως πολίτης στην τοπική αυτοδιοίκηση,

στην Ελλάδα, στην Ενωμένη Ευρώπη. 
Κάθε χρόνο τιμάμε την 8η Μάρτη, ως ημέρα μνή-

μης αγώνων του γυναικείου κινήματος, ως ημέρα
αποτίμησης των κατακτήσεων των γυναικών και
ως αφετηρία νέων στόχων σε κυβερνητικό, πολιτι-
κό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο για την ουσια-
στική κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε
όλες τις εκφράσεις της ζωής.

ΕΛΤΑ: 6 θέσεις εργασίας σε Ελευσίνα,
Μάνδρα και Μέγαρα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι
ατόμων,  ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και και χρο-
νική διάρκεια 8 μήνες , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών, στα ΕΛΤΑ της Ελευσίνας, Μάνδρας και Μεγάρων  -  Νέας Περά-
μου εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.  
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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

Η ανταλλαγή βιβλίων
 καθιερώνεται ως θεσμός στον

Δήμο Αχαρνών

Επιτυχημένη και ιδιαίτερα ενθαρρυντική  η "1η
Ανταλλαγή Βιβλίων" που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα

εκθέσεων στο Δημαρχείο Αχαρνών.  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενθαρρύνει μικρούς και
μεγάλους στην ανταλλαγή βιβλίων και να παροτρύνει
τους πολίτες των Αχαρνών να συμμετάσχουν ενεργά στο
"ταξίδι" του βιβλίου από αναγνώστη σε αναγνώστη. 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ανταλλαγής βιβλίων,
εκτός από βιβλία αντάλλαξαν απόψεις και γνώμες, τόσο
για τα βιβλία που πρόσφεραν ή έλαβαν όσο και για βιβλία
που έχουν διαβάσει ή σκοπεύουν να διαβάσουν. 

Η εκδήλωση Ανταλλαγής Βιβλίων είναι μια πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για την εξοικείωση ατόμων ή ομάδων με την
ιδέα της δημόσιας ανταλλαγής βιβλίων. 

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός και η Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νέας Γενιάς καθιερώνουν ως θεσμό τις εκδη-
λώσεις ανταλλαγής βιβλίων, ανακοινώνοντας μάλιστα τις
προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το Σάββατο 21 Μαρ-
τίου, το Σάββατο 30 Μαΐου και το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Στη  συναυλία
της γαλλίδας
μποέμ   
Juliette Gréco,
Ο Σύλλογος
Γυναικών 
Μαγούλας  

Ο Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας
παρακολούθησε στην αποχαιρετιστή-
ρια  συναυλία της διάσημης  επανα-
στάτριας της γαλλικής μουσικής
έκφρασης, Juliette Gréco, με πρώτο
σταθμό της, την Αθήνα και το θέατρο
Παλλάς, όπου  εμφανίστηκε την
Κυριακή 1η Μαρτίου.

Η συνεισφορά της στο γαλλικό τρα-
γούδι είναι κάτι περισσότερο από
σημαντική. 

Λάτρεψε το στυλ των μποέμ και την
κουλτούρα της μεταπολεμικής εποχής
στη Γαλλία και σύντομα η αισθησιακή
φωνή της ταυτίστηκε όχι μόνο με τη
μουσική και τα τραγούδια τους, αλλά
και για την σκέψη και τον τρόπο ζωής
τους. 

Ταυτίστηκε με το κίνημα των υπαρξι-
στών και αναδείχθηκε δίκαια η ιέρεια –
σύμβολο για την μεταπολεμική γαλλι-
κή τέχνη και διανόηση.

Η Juliette Gréco ενσαρκώνει την
ελευθερία, τον επαναστατικό αισθη-
σιασμό, την απελευθέρωση της γυναί-
κας και του πνεύματος, το άνοιγμα
στον κόσμο και το τέλος των ταμπού
και των στερεοτύπων.

Ο  σύλλογος μας θεώρησε υποχρέ-
ωση  να παρευρίσκετε  και  να απο-
δώσει τον απαιτούμενο  σεβασμό  σε
μια γυναίκα παγκόσμιο σύμβολο γι
αυτό  προσέφερε στα μέλη του την
δυνατότητα  να απολαύσουν  δωρεάν
μια τέτοια  μοναδική παράσταση .

«Συνάντηση συνεργασίας
των διευθυντών σχολείων 

Μάνδρας και Ζεφυρίου»

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 59ης Εκπαιδευτικής Περι-
φέρειας, στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων του, του ετήσι-
ου προγραμματισμoύ του και της προσπάθειας στήρι-
ξης του έργου των διευθυντών/ντριών των σχολείων της
περιφέρειάς του, πραγματοποιεί παιδαγωγική συνάντη-
ση με θέμα συζήτησης: «Η διαχείριση του χρόνου του
Διευθυντή/ντριας και η επικοινωνία».

Καλούνται οι διευθυντές/ντριες των σχολείων της Μάν-
δρας και του Ζεφυρίου την Τρίτη 10/03/2015 στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας (Συνοικία Παπακώστα 62,
τηλ: 2105556248) 

Εισηγητής: Γ. Γουρναρόπουλος, PhD στη διοίκηση
/Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Διευθυντής 7ου Δημοτικού σχο-
λείου Ν. Σμύρνης.

Ώρα έναρξης 10:00 λήξη 13:00.
Ο  Σχολικός  Σύμβουλος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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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.

Συγκέντρωση τροφίμων 
και φαρμάκων, σε κάθε σταθμό, 
από τη Δευτέρα 9 έως και την

Παρασκευή 20 Μαρτίου
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Φέτος το ΠΑΣΧΑ νιώθουμε την ανάγκη να αφήσουμε,
για άλλη μια φορά, την ευαισθησία των παιδιών μας και
τη δική μας να αναδειχτούν και να αγκαλιάσουν  άλλες
παιδικές ψυχές.

Αυτή τη φορά, η αγάπη του Πάσχα, θα μας οδηγήσει
στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Η «Κιβωτός του Κόσμου» βρίσκεται στον Κολωνό  και
συντηρεί 400 παιδιά, ηλικίας από 1 έως 20 ετών, τα
οποία φροντίζει ο Πατέρας Αντώνιος μαζί με εθελοντές.

Επισκεπτόμενοι για πρώτη φορά τον χώρο, αισθαν-

θήκαμε το ανθρώπινο χρέος  να ενισχύσου-
με τα παιδιά που ζουν εκεί με όποιους τρό-
πους μπορούμε. 

Ξεκινάμε, λοιπόν, από τη Δευτέρα 9 έως
και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, τη συγκέ-
ντρωση τροφίμων και φαρμάκων, σε κάθε
σταθμό, με στόχο την προσφορά τους στην
«Κιβωτό του Κόσμου». 

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα παρα-
δοθούν στα παιδιά του ιδρύματος από αντι-
προσωπεία γονέων και παιδιών την Πέμπτη
2 Απριλίου  2015, στις 11.00 το πρωί. 

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην
παράδοση των προσφερόμενων ειδών, να δηλώσουν
την συμμετοχή τους στην Υπεύθυνη του Σταθμού.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κλήρωσης καθώς από
κάθε σταθμό θα παραβρεθούν τρεις γονείς.

Γνωρίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που
όλοι βιώνουμε , σας τονίζουμε ότι δεν είστε υποχρεωμέ

νοι για οτιδήποτε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι ακόμη κι
ένα χαμόγελό σας αρκεί καθώς κάθε μας προσπάθεια
αποτελεί, έτσι κι αλλιώς,  ομαδική κίνηση και πρωτο-
βουλία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδικών/Βρεφικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος

Το φετινό Πάσχα η αγάπη οδηγεί τα παιδιά
των Βρεφονηπιακών Σταθμών Άνω Λιοσίων
στην «Κιβωτό του Κόσμου»

Αντιδρόμηση των οδών
Ηρώων Πολυτεχνείου &
Αθ. Διάκου στις Αχαρνες

Στην αντιδρόμηση της Ηρώων Πολυτεχνείου από το
ύψος της Αριστοτέλους έως την οδό Παγκάλου όπως
ήταν κατά το παρελθόν (κάθοδος) προχώρησε η Τεχνι-

κή Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των οδηγών.  

Να θυμίσουμε πως η Ηρώων Πολυτεχνείου άλλαζε φορά από
το ύψος της Δ. Δέδε και από κάθοδος μετατρεπόταν σε άνοδος
προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στο Κέντρο των
Αχαρνών. 

Επίσης αντιδρομήθηκε σε κάθοδο η οδός Αθ. Διάκου, από
την Αριστοτέλους έως την Κολοκοτρώνη. 

ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ
Διακοπή κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - 
Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης ορθογωνικών βρόγχων καταγραφής στοιχείων
κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη

Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της χ/θ 38+950, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο,
περιοχής Δήμου Μεγαρέων, στις 9 και 16-3-2015, για μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ λεπτών,
μεταξύ των ωρών 12.00 έως 12.30. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους
από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

αρχείο 
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Πρόσφερε ακόμα στον Αρχιεπίσκο-
πο, το βιβλίο «Παλιά μοναστήρια της
Πάρνηθας» κι ένα καλάθι με παραδο-
σιακά προϊόντα της Φυλής, που επι-
μελήθηκε η Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Ελένη Λιάκου. 

Τέλος, δεν παρέλειψε να τονίσει  ότι
το έθιμο έχει μακραίωνη ιστορία και το
περιμένουν με ευλάβεια, κάθε χρόνο,
οι κάτοικοι της Φυλής και κυρίως οι
ηλικιωμένοι. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος
Αβράμης τόνισε ότι το έθιμο ενώνει
ανθρώπους και παρατάξεις στο Δήμο
Φυλής και χαριτολόγησε αναφέρο-
ντας  ότι ο ίδιος και ο Αντιδήμαρχος
Σπύρος Μπρέμπος, ως έφηβοι,  δια-
γκωνίζονταν ποιος θα κρατήσει την
εικόνα. 

Απαντώντας ο Αρχιεπίσκοπος
καλωσόρισε τους εκπροσώπους του
Δήμου Φυλής και τόνισε ότι, εντός
των ημερών, θα συζητήσει το θέμα με

τις μοναχές, καθώς δεν έχει, εκ του
νόμου, την αρμοδιότητα να επέμβει
στη Μονή Κλειστών. 

Επίσης ότι θα θέσει το θέμα στην
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλά-
δος. Κλείνοντας τη συνάντηση είχε
φιλική συνομιλία με επίκεντρο την
γενέτειρά του, το Σχηματάρι Βοιωτίας,

το μοναστήρι του Οσίου Λουκά Βοιω-
τίας, όπου μόνασε και την αρβανίτικη
καταγωγή του. Γνωρίζοντας το τελευ-
ταίο, ο Σπύρος Μπρέμπος του πρό-
σφερε ένα δικό του cd με αρβανίτικα
τραγούδια, το οποίο ο προκαθήμενος
της Εκκλησίας αποδέχθηκε ευχαρί-
στως.     

Ο Αρχιεπίσκοπος διεμήνυσε στους εκπροσώπους του Δήμου Φυλής 
ότι, εντός των ημερών, θα συζητήσει το θέμα με τις μοναχές 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΕΥΡΟ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
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

ΕΕπιστημονική Ημερίδα Λαογρα-
φίας, όπου υπήρχε στρογγυλή
τράπεζα με τοποθετήσεις των

ομιλητών, διοργάνωσε με επιτυχία
οργάνωσε ο Δήμος Μεγαρέων την
Κυριακή 1η Μαρτίου με θέμα «Η συμβο-
λή των Συλλόγων στη διατήρηση της
παραδοσιακής Πολιτιστικής κληρονομιάς
(Εθιμα – Δρώμενα – Χοροί – Μνήμη –
Τοπική Ταυτότητα)».

Η ημερίδαπραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε συνεργασία με το Κέντρο
Ερευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών και τη συμμετοχή
των τοπικών Λαογραφικών Φορέων.

Γρηγόρης Σταμούλης: 
Η Πολιτιστική μας κληρονομιά, 

η λαϊκή μας παράδοση, τα ήθη και
τα έθιμά μας είναι τα βασικά συστατι-
κά της ιστορίας και της διαμόρφωσης

της κουλτούρας του τόπου μας

Ακολουθεί η ομιλία του Δημάρχου :
‘’Από τους μεγάλους εργάτες  παραγω-

γής πολιτισμού στην περιοχή μας είναι
χωρίς καμία αμφιβολία και οι Λαογραφι-
κοί Σύλλογοι  των Μεγάρων και της Νέας
Περάμου και για το λόγο αυτό τους συγ-
χαίρω και τους ευχαριστώ όλους για την
πλούσια δράση τους.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται
τις ανησυχίες και αναζητήσεις της κοινω-
νίας και προσπαθεί να την οδηγήσει
σωστά προς το μέλλον και σύμφωνα με
τις παρακαταθήκες του παρελθόντος.

Στηρίζει ηθικά, υλικά και στο μέτρο του
δυνατού και οικονομικά πολλές από τις
δράσεις των Πολιτιστικών Φορέων και
υποστηρίζει δυνατά κάθε δραστηριότητα
που έχει στόχο τη διάσωση, τη διατήρη-
ση και τη διάδοση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και ιδιαίτερα όταν αφορά τα
τοπικά μας ήθη και έθιμα.

Τόσο στα Μέγαρα όσο και στη Νέα
Πέραμο υπήρχαν και υπάρχουν έντονες
και αξιόλογες πολιτισμικές δραστηριότη-
τες κι είμαι βέβαιος ότι όλοι οι Πολιτιστικοί
και λαογραφικοί Σύλλογοι θα συνεχίσουν
με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη δημιουρ-
γική τους δράση.

Από το πρόγραμμα και τα αντικείμενα
της σημερινής ημερίδας αλλά και κυρίως
από τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλη-
τών προκύπτει αβίαστα, ότι απόψε  θα
εξαχθούν  χρήσιμα και πολύτιμα συμπε-
ράσματα, που θα μας βοηθήσουν  στην
παραπέρα πορεία μας, στο υπόψη
θέμα.  

Θέλω σε αυτό το σημείο να εκφράσω
τις θερμές μας ευχαριστίες στο Κέντρο

Ερεύνης
της Ελλη-
ν ι κ ή ς
Λαογρα-
φίας της
Α κ α δ η -
μίας Αθη-
νών που
με διακε-
κ ρ ι μ έ -
νους ειδι-

κούς επιστήμονες είχε την ευγενική
καλοσύνη να δώσει τα φώτα του και την
καθοδήγησή του για την πραγματοποίη-
ση της σημερινής επιστημονικής ημερί-
δας.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Διευθύ-
νοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας κ. Ευάγγελο  Καραμανέ και
τους συνεργάτες του, την Κυρία Αικατερί-
νη Πολυμέρου – Καμηλάκη, την Κυρία
Ζωή Μάργαρη, τον κ. Ιωάννη Καραχρή-
στο και τον κ. Παρασκευά Ποτηρόπουλο.

Επίσης θέλω να χαιρετήσω με εξαιρε-

τική ικανοποίηση, τη συμμετοχή όλων
των καταξιωμένων στελεχών που
εκπροσωπούν τους  Λαογραφικούς  Ομί-
λους, Συλλόγους και Συγκροτήματα των
Μεγάρων και της Νέας Περάμου τόσο για
τη συμμετοχή τους στην ημερίδα αλλά
και για όλα όσα διαχρονικά έχουν προ-
σφέρει στην προσπάθεια της ανύψωσης
του πολιτιστικού επιπέδου των συμπολι-
τών μας.

Τέλος θέλω να συγχαρώ εγκάρδια
όλους όσους εργάστηκαν και συνεργά-
στηκαν για να έχει επιτυχία η σημερινή
ημερίδα.

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
τον κ.Γιώργο Μιχάλαρο, Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, τον φίλο Καθη-
γητή κ. Στέλιο Γκίνη, και την Αντιδήμαρχο
και Πρόεδρο της Επιτροπής Κα Βανέσ-
σα Μαυροειδή, που ως ομάδα συνεργά-
στηκαν με σοβαρότητα και υπευθυνότη-
τα κι ανταποκρίθηκαν άψογα, όπως
έπρεπε στις απαιτήσεις μιας τόσο εξαι-
ρετικής και σπουδαίας σημασίας, εκδή-
λωσης.

Άφησα για το τέλος αλλά όχι αξιολογι-
κά για  να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στην Αξιότιμη Κυρία Τριανταφυλλιά
Σαραφίδου – Σαμπράκου, τέως Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του
Πανεπιστημίου της Θράκης η οποία με
μεγάλη προθυμία  ανέλαβε την ευθύνη
του συντονισμού των ομιλιών και της
σημερινής συζήτησης.

Με τις σκέψεις αυτές και θερμές ευχές
για καλή επιτυχία κηρύσσω την έναρξη
των εργασιών της σημερινής ημερίδας.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Επιτυχής η Επιστημονική Ημερίδα Λαογραφίας στο Δημαρχείο Επιτυχής η Επιστημονική Ημερίδα Λαογραφίας στο Δημαρχείο 
Εργάτες παραγωγής πολιτισμού οι Σύλλογοι Μεγάρων
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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

Στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Αθήνα και, αντίστοιχα στις
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης,

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των κοινωφελών οργανώσεων που επε-
λέγησαν να υποστηριχθούν και αυτή τη χρονιά. Τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν καθιερώσει εδώ και χρό-
νια αντί εταιρικών εορτών και δώρων να ενισχύουν τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ομί-
λου, κος Γιάννης Παπαθανασίου, στελέχη του Ομίλου,
μέλη του σωματείου και εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Ο κος Παπαθανασίου  στη σύντομη ομιλία του, αφού
συνεχάρη τα άτομα που παρευρέθησαν από τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις για τη δύναμη ψυχής τους και
το εξαίρετο έργο που προσφέρουν, υποσχέθηκε πως ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να παρα-
κολουθεί, να θαυμάζει και να ενισχύει τις προσπάθειές
τους. 

Στις κοινωφελείς οργανώσεις  που ενισχύθηκαν από

τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαμβάνονται, αυτή τη
χρονιά, για την Αθήνα: 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF
Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρόνιων Πασχόντων «Άσυλο

Ανιάτων»
Παιδικά Χωριά SOS
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθέ-

νεια «Φλόγα»
Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο «ΠΕΝ»
Εταιρεία Αποκατάστασης Ανηλίκων Πειραιά "Καλός

Ποιμένας"
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων Ανάπηρων

Παιδιών & Νέων «Ευρυνόμη»
Γραμμή Ζωής» Κοιν. Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

Τηλεειδοποίησης & Βοήθειας στο Σπίτι
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

«Το εργαστήρι»
Πρόγραμμα Ένταξης & Κοινωνικοποίησης «ΠΕΚ-

ΑΜΕΑ»

Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών

Ατόμων «Άγιος Νικόλαος»
"Θεόφιλος" Εθελοντικός Φιλανθρωπικός Οργανισμός

Κοινωνικής Φροντίδας
κ. Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Παραολυμπιονίκης του

αθλήματος Boccia

Αντίστοιχα, για τη Θεσσαλονίκη: 

Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Περιφερειακής

Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας

Η κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη είναι αναπό-
σπαστο μέρος της κουλτούρας και της στρατηγικής του
Ομίλου και προσπαθούμε σε αυτή τη δύσκολη χρονική
περίοδο για τη χώρα μας, να στηρίζουμε όσους μας
έχουν πραγματική ανάγκη. 

Η κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του Ομίλου ΕΛΠΕ 

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
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ΕΣΕΕ: «Σήμα κινδύνου» για τις εισαγωγές
Η Συνομοσπονδία προειδοποιεί για αυξήσεις 
τιμών και ελλείψεις στην αγορά

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται πλέον το ελληνικό εμπό-
ριο μετά την απόφαση πολλών οίκων του εξωτερικού να ξανα-
διακόψουν την πίστωση προς τις ελληνικές εισαγωγικές επιχει-
ρήσεις και να επανέλθουν σε απαιτήσεις προπληρωμών και
πλήρους κάλυψης με έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνο-
μοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρήσεων (ΕΣΕΕ) και του
ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης. «Οι επιχειρήσεις του εξωτερικού
προσπαθούν να δικαιολογήσουν την απόφασή τους, στη μεγά-

λη αβεβαιότητα που προκαλεί η έλλειψη ρευστότητας στην
ελληνική αγορά, καθώς και στην επιστροφή της αμφισβήτησης
για την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη, ενώ υπό-
σχονται να επανεξετάσουν τη θέση τους, μόλις η κατάσταση
βελτιωθεί μετά την οριστική επίτευξη συμφωνίας με του ευρω-
παίους εταίρους μας», σημειώνεται στην επιστολή.

Όπως υπενθυμίζεται, σύμφωνα με τους διεθνείς τρόπους
πληρωμής και ελέγχου πιστωτικού κινδύνου INCOTERMS
2010, η Εγγυητική Τραπέζης B/G, η Ενέγγυα Πίστωση L/C
καθώς και η ασφάλιση πιστώσεων και κινδύνου θεωρούνται
αναπόσπαστα τμήματα των εμπορικών συμβολαίων, αφού
διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της συναλλαγής. Μ' αυτόν
τον τρόπο, ακόμα και σε περίπτωση υψηλού ρίσκου, χωρίς την
απαίτηση προπληρωμής της εισαγωγής από τον αγοραστή,

παρέχεται η εγγύηση πως ακόμη και αν η επιχείρηση που έχει
παραγγείλει το προϊόν δεν κατορθώσει για κάποιο λόγο (πτώ-
χευση, έλλειψη ρευστότητας και άλλα ατυχήματα) να το απο-
πληρώσει, η τράπεζα που την έχει εκδόσει, αναλαμβάνει να
εξοφλήσει τον πωλητή.

Η ουσία πάντως, κατά τους εμπόρους, είναι πως με την
καθημερινή κλιμάκωση της απαίτησης προπληρωμής των
ελληνικών παραγγελιών, οι εισαγωγές πρώτων υλών, μηχανη-
μάτων και γενικότερα των εμπορευμάτων καθίστανται εξαιρετι-
κά δυσχερείς, αφού οι εισαγωγείς θα πρέπει να προεξοφλούν
εις ολόκληρο και μάλιστα τοις μετρητοίς, τις παραγγελίες τους.
Οι έμποροι κρίνουν την εξέλιξη αυτή ως εξαιρετικά ανησυχητι-
κή για το εμπόριο, αλλά και για την εγχώρια βιομηχανία και
μεταποίηση.

Η Περιφερειάρχης Αττικής για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΠΕ 
Σε εκδήλωση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, με

τίτλο «Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτι-
κή», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8
Μαρτίου, μετείχε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δού-
ρου. Στην ομιλία της, η Περιφερειάρχης τόνισε μεταξύ
άλλων: 

Η παρουσία λοιπόν των γυναικών στο δημόσιο βίο,
την πολιτική κοινωνία μπορεί να ιδωθεί υπό δύο πρί-
σματα. Το ποσοτικό και το ποιοτικό. Από «ποσοτικής»
πλευράς λοιπόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε μια
κάποια βελτίωση του αριθμού των γυναικών που ασχο-
λούνται με τα κοινά στη χώρα μας. (..) 

Αυτή η μικρή αύξηση της παρουσίας των γυναικών
στην πολιτική κοινωνία, αποτελεί μία αναγκαστική,
δηλαδή επιβεβλημένη εκ του νόμου, εξέλιξη, η οποία
δεν συνιστά κάποιου είδους ανατροπή της κατεστημέ-
νης προσέγγισης των σχέσεων των φύλων. 

Η ανάδειξη γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην πολιτι-
κή κοινωνία συναρτάται με ευρύτερες, βαθύτερες και
ουσιαστικότερες αλλαγές στο κοινωνικό σώμα. 

Αυτή η παρουσία δεν πρέπει να θεωρείται ούτε κάτι
το ιδιαίτερο, ούτε κάτι το ξεχωριστό. Αλλά κάτι το αυτο-
νόητο.

Τα κοινωνικά δικαιώματα γενικά και τα δικαιώματα
των γυναικών ειδικότερα αποτελούν εκείνες τις κρίσιμες
προϋποθέσεις, όχι μόνο για μία χώρα σαν την Ελλάδα
που σήμερα η οικονομία της δοκιμάζεται σοβαρά, αλλά
για όλες τις χώρες, αναπτυγμένες ή μη, που θα κρίνουν
το βαθμό της πραγματικής της, κοινωνικής και πολιτι-
κής, ανάπτυξης. 

Μπορούμε να αντλήσουμε δυνάμεις κι έμπνευση από
τα παραδείγματα της διπλανής πόρτας. Από τις γυναί-
κες δηλαδή, οι οποίες, σε αντίθεση με τις πολιτικούς,
που έχουμε δημόσιο λόγο, δεν διαθέτουν φωνή. Αυτές
που αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις, την υποτίμηση, τη
βία σε πολλαπλάσιο βαθμό χωρίς δυνατότητα δημό-
σιας αντίδρασης. Αυτές είναι και θα είναι η ασπίδα και
το όπλο μας. 

Ο αγώνας τους είναι ο αγώνας μας. Ένας οικουμενι-
κός αγώνας κανονικοποίησης της παρουσίας των
γυναικών στο δημόσιο βίο. 

Έτσι ώστε να γίνει κάποτε πραγματικότητα αυτό που
έλεγε 32 χρόνια πριν, η γαλλίδα δημοσιογράφος και
συγγραφέας, Φρανσουάζ Ζιρού: «Η γυναίκα θα γίνει
πραγματικά ίση με τον άνδρα όταν, για μια σημαντική
θέση, θα διορίζεται μια άσχετη γυναίκα».

Εξήντα έργα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ΕΣΠΑ λόγω καθυστερήσεων

Εξήντα (60) έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ κινδυνεύουν να μείνουν
εκτός ΕΣΠΑ, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές καθυστερήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της
«Καθημερινής της Κυριακής».

Πρόκειται για το 1/3 των 181 έργων που είχαν προσδιοριστεί ως έργα προτεραιότητας.
Ο κατάλογος συντάχθηκε πριν από τέσσερα χρόνια με πρωτοβουλία του τότε επιτρόπου Περιφερει-

ακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται σιδηροδρομικές υποδομές, τεχνολογικά, ενερ-
γειακά και περιβαλλοντικά έργα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, μεταξύ των έργων που κινδυνεύουν είναι το ψηφιακό σχολείο, το ηλε-
κτρονικό εισιτήριο, το Εθνικό Ληξιαρχείο η δυτική επέκταση του τραμ στον Πειραιά και το λιμάνι του
Κατάκολου.

Σημειώνεται ότι έως τα τέλη του 2014 είχαν ολοκληρωθεί 68 έργα, προϋπολογισμού 1,4 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. Εντός του προηγούμενου έτους ολοκληρώθηκαν 16 έργα, ενώ ο προγραμματισμός προ-
έβλεπε την ολοκλήρωσε 23.

Μαξίμου: Η ΕΡΤ ανοίγει 
οι εργαζόμενοι επιστρέφουν 

- Aπό το ανταποδοτικό τέλος οι πόροι

Επιστροφή των απολυμένων, οικονομικό έλεγχο της
ΝΕΡΙΤ και ομαλή μετάβαση στην ΕΡΤ επιλύοντας νομικά
και τεχνικά προβλήματα, περιλαμβάνει σύμφωνα με
κυβερνητικούς κύκλους το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ. 

«Η ΕΡΤ ανοίγει, οι εργαζόμενοι επιστρέφουν. Ο δημόσιος
φορέας θα λειτουργήσει προς την πραγματική εκπλήρωση
των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για ενημέρω-
ση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού» αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές, «η ΕΡΤ θα είναι
πράγματι ανεξάρτητη από κάθε φορέα δημόσιας ή ιδιωτι-
κής εξουσίας διασφαλίζοντας την πολυφωνία, την ανεξάρ-
τητη ενημέρωση, την υψηλή ποιότητα του περιεχομένου,
δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους πνευματικούς δημιουρ-
γούς και καλλιτέχνες να προβάλουν το έργο και τις ιδέες
τους.

«Οι πόροι της ΕΡΤ θα προέρχονται από το ανταποδοτι-
κό τέλος από το οποίο απαλλάσσονται μεταξύ άλλων όσοι
έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ» σημειώ-
νουν ακόμη. 

Σχέδιο Νόμου ΕΡΤ

Α) ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ:
• Επιστροφή των απολυμένων της 11/6/2013
• Ομαλή μετάβαση στην ΕΡΤ επιλύοντας τα νομικά και

τεχνικά προβλήματα που επινόησε η προηγούμενη συγκυ-
βέρνηση δημιουργώντας το εκτρωματικό, ουσιαστικό και
κανονιστικό πλαίσιο του κλεισίματος της ΕΡΤ, της μετάβα-
σης προς το μόρφωμα ΝΕΡΙΤ δια της ΔΤ

• Οικονομικός έλεγχος της ΝΕΡΙΤ
• Η εξεύρεση ορθής λύσης ως προς τα παραπάνω

σημεία είναι η αιτία καθυστέρησης της κατάθεσης του σχε-
δίου νόμου, το οποίο κατατίθεται τη Δευτέρα

• Ανταγωνιστική δημόσια τηλεόραση

Β) ΓΕΝΙΚΑ
Η ΕΡΤ ανοίγει, οι εργαζόμενοι επιστρέφουν. Ο δημόσιος

φορέας θα λειτουργήσει προς την πραγματική εκπλήρωση
των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για ενημέρω-
ση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού.

Η ΕΡΤ θα είναι πράγματι ανεξάρτητη από κάθε φορέα
δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας διασφαλίζοντας την πολυ-
φωνία, την ανεξάρτητη ενημέρωση, την υψηλή ποιότητα
του περιεχομένου, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους πνευ-
ματικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να προβάλουν το
έργο και τις ιδέες τους.

Η ΕΡΤ θα έχει για την εκπομπή της όλα τα διαθέσιμα
τεχνικά μέσα (αναλογικά, ψηφιακά, δορυφορικά, διαδικτυα-
κά κα.) σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και προς τον
απόδημο Ελληνισμό ανά την υφήλιο. Η ΕΡΤ επίσης θα
κατέχει, τηρεί, και παρέχει με ψηφιακό τρόπο στο κοινό το
οπτικοακουστικό αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Οι πόροι της ΕΡΤ θα προέρχονται από το ανταποδοτικό
τέλος από το οποίο απαλλάσσονται μεταξύ άλλων όσοι
έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Η ΕΡΤ θα διοικείται από 7μελές Δ.Σ, εκ των οποίων δύο
μέλη εκπρόσωποι των εργαζομένων. Υπάρχει πρό-
βλεψη σε σχέση με την κατάργηση παροχών, απο-
λαβών και προνομίων.

Γιούνκερ: Η Ελλάδα δεν θα βγει 
ποτέ από το ευρώ

Το ενδεχόμενο ενός Grexit απέρριψε κατηγορηματικά
για ακόμη μία φορά πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να

δείξουν κατανόηση για τις δύσκολες συνθήκες που επικρα-
τούν σήμερα στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Welt am
Sonntag, o κ. Γιούνκερ απέκλεισε με τον πλέον σαφή τρόπο
μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, τονίζοντας: «Η άποψη
της Κομισιόν είναι η εξής: Ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει
Grexit. Κανένα από τα πρόσωπα σε ηγετικές πολιτικές θέσεις
στην Ευρώπη, δεν εργάζεται προς την κατεύθυνση της εξόδου
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η χώρα είναι και θα παρα-
μείνει μέλος της νομισματικής ένωσης».

Ο πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι μια έξοδος της
Ελλάδας από το ευρώ θα έπληττε ανεπανόρθωτα το κύρος
της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, ο Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ απηύθυνε έκκληση στους Ευρωπαίους να αναγνω-
ρίσουν την δραματική κατάσταση στην Ελλάδα, με το 25% του

πληθυσμού να μην έχει
πρόσβαση στο κράτος
προνοίας και την ανερ-
γία να βρίσκεται στα
ύψη.

Θα πρέπει να προσέ-
ξουμε έτσι ώστε να μην
χειροτερέψουν οι συν-
θήκες στην Ελλάδα,
προειδοποίησε ο Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ και

υπογράμμισε: «Με ανησυχεί ότι πολλοί στην Ε.Ε. δεν έχουν
ακόμα συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης στην
Ελλάδα».

Στη συνέντευξή του ο πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε επί-
σης ότι «βρίσκεται εδώ και μέρες σε επικοινωνία με τον Αλέξη
Τσίπρα για να βρεθεί ημερομηνία επίσκεψης του Έλληνα
πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Κατέστησε, όμως, σαφές ότι
η συνάντηση θα γίνει σίγουρα μέσα στις επόμενες 14 μέρες.
«Δεν θέλω όμως να θέσω σε κίνδυνο αποφάσεις του
Eurogroup με επαφές στο περιθώριο», είπε χαρακτηριστικά ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Ενα από τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπι-
στικής κρίσης, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνε-
ται και στην επιστολή του υπουργού Οικονομι-

κών Γιάνη Βαρουφάκη προς τον πρόεδρο του
Eurogroup, είναι η και η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη.
Το εν λόγω μέτρο βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα «Εθνος της Κυριακής» η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες επαφές με τους
αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συμφωνηθούν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και με την κατασκευή της να
αποφευχθεί η παραβίαση προσωπικών δεδομένων
των χρηστών.

Πώς θα είναι η κάρτα

Η κάρτα θα μοιάζει με τις γνωστές κάρτες ανάληψης,
θα έχει κάποιο κωδικό πρόσβασης προκειμένου να
ταυτοποιείται ηλεκτρονικά ο κάτοχός της και θα περι-
λαμβάνει ένα τσιπάκι στο οποίο θα είναι περασμένοι
τρεις βασικοί αριθμοί:

Το ΑΦΜ ,  Το ΑΜΚΑ ,  Ο Αριθμός Δημοτολογίου.
Πώς θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της

ανθρωπιστικής κρίσης

Η εν λόγω κάρτα η οποία θα αποτελέσει και ένα από
τα «όπλα» της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, αφού θα εφαρμοστεί πιλοτικά

στις κοινωνικές ομάδες που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας. 

Πώς θα γίνει αυτό; Θα «φορτώνεται» με ένα ποσό
κάθε μήνα από το κράτος για τους κατόχους που δεν
έχουν εισόδημα, προκειμένου να μπορούν αξιοπρε-
πώς να αγοράζουν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ ή
να λαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου που προβλέπε-
ται από τα μέτρα της κυβέρνησης για την καταπολέμη-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Θα χρησιμοποιηθεί και για την πάταξη της γραφειο-
κρατίας

Η εν λόγω κάρτα θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για
την πάταξη της γραφειοκρατίας, αφού στόχος είναι μελ-
λοντικά να χρησιμοποιείται για όλες τις δυνητικές χρή-
σεις (ως κάρτα δημότη, ως κάρτα ασφαλισμένου, ως
κάρτα αγρότη, ως κάρτα ασθενούς, ως κάρτα μετανά-
στη, ως κάρτα νέου κ.λπ.) και θα περιλαμβάνει τον
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τους κωδικούς
για το πρόγραμμα taxis του υπουργείου Οικονομικών.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έρχεται η κάρτα του πολίτη -Πώς θα είναι, ποια 
στοιχεία θα περιλαμβάνει και πού θα χρησιμοποιείται

Ημερίδα για το στρες στο ΊλιονΗμερίδα για το στρες στο Ίλιον

Μια Ημερίδα με θέμα το στρες, 
τις διάφορες εκφάνσεις του 

σε διαφορετικές ομάδες του πληθυ-
σμού αλλά και πιθανούς τρόπους 
αντιμετώπισης, οργανώνει το Κοι-

νωνικό Φαρμακείο των Κοινωνικών
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της

Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου, την
Πέμπτη 12/3/2015, 

ώρες 9.00-15.00, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο ″Μελίνα Μερκούρη″, Αγίου

Φανουρίου 99, Ίλιον. 
Η Ημερίδα πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστήμη
του Στρες και η Προαγωγή της Υγεί-

ας» της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και την 

Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του
Στρες και Προαγωγής της Υγείας.   

Σπουδαίο ''διπλό'' του Παναιγιάλιου στο Μενίδι επί του
Αχαρναϊκού, για την 21η αγωνιστική της Football League

Την 4η νίκη του στα τελευταία πέντε ματς πέτυχε ο Παναιγιάλειος, που άλωσε το Μενίδι.
Οι Αιγιώτες επικράτησαν με 1-0 του Αχαρναϊκού, έκαναν αποφασιστικό βήμα για την
αποφυγή των πλέι άουτ και κυνηγούν πλέον την υπέρβαση, μήπως μπορέσουν να
μπουν στην τριάδα. Το γκολ που έκρινε το ματς σημείωσε στο 30' ο Μίλιεβιτς με διαγώνιο
σουτ.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Παγούδης, Εμέκα (81' Χατζηκοσμάς), Μωυσιάδης,
Ζώνας, Ταμπάκης, Γέσιτς, Νιάρος, Σκαθαρούδης (59' Καλογερόπουλος), Ιωαννίδης,
Ίλιεφ (54' Παπατόλιος), Ιορδανίδης.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Παναγιώτης Γκουτσίδης): Αθανασόπουλος, Ακπαρίδης, Ρουμπουλά-
κου, Πιζ (70' Νάστος), Σπίνουλας, Σεχολάρι, Γκοτσούλιας, Ιωάννου, Μπουρλάκης (78'
Μπούνας), Ουρτάδο, Μίλιεβιτς. Διαιτητής: Μπλάνας (Μεσσηνίας)

Βοηθοί: Κοσμάς (Αθηνών), Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ θερμά για την κοινωνική 
τους ευαισθησία, στην υπόθεση της κηδείας 

άπορης συνδημότισσάς μας, η οικογένεια 
της οποίας προσέτρεξε, για βοήθεια, στην Ενορία

Παναγίας Γρηγορούσας Ζεφυρίου: 
Το γραφείο τελετών ΘΩΜΑΣ, τον Πρόεδρο 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής
(ΚΕΔΗΦ) Γκίκα Χειλαδάκη, την Αναπλ. Δήμαρχο

Κοινωνικής Υπηρεσίας Τζένη Μπάρα και τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων Θανάση Σχίζα.

π. Άγγελος Κανέλλος Εφημέριος Ιερού Ναού 
Παναγίας Γρηγορούσας 

ΓΑΜΟΣ
O Ναζιρλής Χαράλαμπος του Αλκιβιάδη και της Αθανασίας, 

το γένος Παντούνα, γεννηθείς στον Πειραιά, κάτοικος Ασπροπύργου, 
και η Plaka Mirela του Ismet και της Dalandyshe, το γένος Plaka, 

γεννηθείσα στη Lushnje Αλβανίας, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται
να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στο δημαρχείο Τιράνων Αλβανίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΦΑΕ)

Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στο  Ινστιτούτο Βιώ-
σιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) και της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητι-
στών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) υπέγρα-
ψαν τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015, ο Διευθυντής του
ΙΜΕΤ ομ. Καθ. Γεώργιος Γιαννόπουλος και ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της ΟΦΑΕ κ. Απόστολος Κενανίδης στις εγκα-
ταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας που έχει διάρκεια μέχρι το 
τέλος του 2017, περιλαμβάνει σειρά δράσεων και 

συνεργασιών των δύο φορέων και τη συστηματική
συνεννόηση και αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, καθώς και ανάληψη κοινών δράσεων
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

Η ΟΦΑΕ, ως δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνω-
ση που εκπροσωπεί τους Έλληνες ιδιοκτήτες φορτηγών
διεθνών μεταφορών, επιδιώκει μέσα από την συνεργα-
σία με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ που επικυρώθηκε με την υπο-
γραφή του Συμφώνου, τη συμμετοχή της σε πρωτοβου-
λίες που αποσκοπούν στην μελέτη και αντιμετώπιση
προβλημάτων του κλάδου και στην αναβάθμιση του
τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. 

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ως ερευνητικός φορέας στον τομέα
των μεταφορών, έχει ως στόχο τη διεξαγωγή εφαρμο-
σμένης έρευνας σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης
των εμπορευματικών μεταφορών και διαμόρφωσης
πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πληροφορίες: 
- Δρ. Ελίζα Γαγάτση [Υπ. Εμπορευματικών Μεταφο-

ρών ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Τηλ.: 2310498464, E-mail:  HYPER-
LINK "mailto:lgagatsi@certh.gr" lgagatsi@certh.gr,
HYPERLINK "http://www.imet.gr" www.imet.gr]

- Τσιούτρας Αθανάσιος [Υπ. Τύπου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ,
Τηλ.: 2310498264, 6945040088, E-mail:  HYPERLINK
"mailto:atsioutr@certh.gr" atsioutr@certh.gr,  HYPER-
LINK "mailto:"  HYPERLINK "http://www.imet.gr"
www.imet.gr] 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤ0 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Διάλεξη με θέμα «Αποτελεσματική 
αναγνώριση της κατάθλιψης: 

Το πρώτο βήμα για την θεραπεία της».

Σήμερα και ώρα 7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του  Δήμου
Ασπροπύργου, θα πραγματοποιηθεί ακόμα μία ενδιαφέρουσα
ομιλία στο πλαίσιο των διαλέξεων του φετινού προγράμματος

του Ανοιχτού Πανεπίστήμιου Ασπροπύργου !
Καλεσμένος ο  Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ψυχίατρος, Διευθυντής

του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο ¨Ευαγγελισμός¨, Γραμματέας της Ελληνικής
Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας, ο οποίος θα αναπτύξει το
θέμα ! «Αποτελεσματική αναγνώριση της κατάθλιψης: Το πρώτο βήμα
για την θεραπεία της».

Ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ομ. Καθ.
Γ. Γιαννόπουλος (αριστερά) και ο Πρόεδρος της

ΟΦΑΕ κ. Απ. Κενανίδης (δεξιά) 
κατά την υπογραφή του Συμφώνου.  
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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
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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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Το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνο-
μίας, σε συνεργα-

σία με τη Διεύθυνση Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, διοργάνωσε το
Σάββατο 7/3, ημερίδα στο
Δήμο Χαϊδαρίου, για την
ασφαλή πλοήγηση στο
διαδίκτυο.

Η ημερίδα απευθυνόταν
σε γονείς και παιδιά, που
επιθυμούσαν να μάθουν
περισσότερα για τους
τρόπους αντιμετώπισης
των προκλήσεων του
ψηφιακού κόσμου και την
προσαρμογή στα νέα
δεδομένα.

Στην ημερίδα ομιλητές
ήταν εξειδικευμένοι αξιωματικοί της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διε-
ξαγωγή της, ήταν οι εξής:

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος.

Ο σκοπός διοργάνωσης των ημερίδων.
Διαδικτυακές Απειλές και μέτρα προστασίας.

Τα αδικήματα και ο τρόπος που αυτά διαπράττο-
νται μέσω διαδικτύου, καθώς και πρακτικές πρό-
ληψης.

Τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, οι κίνδυνοι που
ελλοχεύουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής

δικτύωσης και γενικά η πρόληψη και η αντιμετώπι-
ση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνο-
λογίες.

Στόχος ήταν η προβολή της νέας καινοτόμου
εφαρμογής CYBERKID παράλληλα με τις  δραστη-
ριότητες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη,
την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων και αντι-
κοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται,
μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας, καθώς και η ενημέρωση των μαθητών
και των γονέων για τους τρόπους αντιμετώπισης
των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου και την
προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Ημερίδα στο Δήμο Χαϊδαρίου, 
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Τι θα ισχύσει για ρεύμα, επίδομα 
ενοικίου, κάρτα σίτισης

Εντός Απριλίου η προκήρυξη 
για την έναρξη των αιτήσεων 
από εικείνους που χρειάζονται 
στήριξη, σύμφωνα με την
αναπληρώτρια υπουργό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Θεανώ Φωτίου.

Εντός Απριλίου θα εκδοθεί η προκήρυξη για την
έναρξη των αιτήσεων όσων δικαιούνται βοήθει-

ας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο
της κυβέρνησης για την ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε
την Κυριακή η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Διευκρίνισε οτι θα δοθεί προτεραιότητα στις οικογέ-
νειες με παιδιά και ότι θα υπάρχουν εισοδηματικά κρι-
τήρια αλλά όχι τεκμήρια.

Σχετικά με το επίδομα σίτισης, η κ. Φωτίου επισήμα-
νε ότι γίνεται προσπάθεια το μέτρο αυτό να εφαρμο-
στεί μέσω μια κάρτας που θα δημιουργηθεί, με την
οποία, όπως είπε, οι δικαιούχοι θα παίρνουν απο-
κλειστικά τροφή.

Αναφερόμενη στο επίδομα ενοικίου, η αναπληρώ-
τρια υπουργός εξήγησε ότι θα αφορά 30.000 νοικοκυ-
ριά και το ύψος του θα είναι από 70 έως 220 ευρώ.

Για τις επανασυνδέσεις ρεύματος, είπε ότι αφορά
κύριες κατοικίες που οι παροχές είχαν διακοπεί μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, και θα γίνει χωρίς επιβά-
ρυνση και ανεξάρτητα αν χρωστά ή όχι κανείς στη
ΔΕΗ.

Εξήγησε ακόμη ότι θα δοθούν στους δικαιούχους
έως 300 κιλοβατόρες δωρεάν το μήνα έως το τέλος
του έτους.


