
ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
Αιτήσεις έως τις 23/1 Αιτήσεις έως τις 23/1 
για τις ειδικότητες για τις ειδικότητες 
του εαρινού εξαμήνου του εαρινού εξαμήνου 

Την Παρασκευή 16/1 κόβουν
την πίτα οι εργαζόμενοι 

στον Δήμο Φυλής

ΑΝΗΣΥΧΟΙ 
ΟΙ 6 ΣΤΟΥΣ 10

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2015

Μόνο το 29% «βλέπει» βελτίωση
στην οικονομία
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 

1-0 ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ  
ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ 3-1Στις ΠεριφέρειεςΣτις Περιφέρειες

4,9 εκατ. ευρώ 4,9 εκατ. ευρώ 
για διατροφικάγια διατροφικά

επιδόματαεπιδόματα

Ξεκινούν μαθήματα 
Αγιογραφίας

Στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ελευσίνας 

Μέσα στην ΕΛ.ΑΣ. η λειτουργία 
της Δημοτικής Αστυνομίας
Εγκρίθηκε 
η πίστωση 7,5 
εκατ. για έφορους 
και δικαστικούς 
αντιπροσώπους

Έλλειψη ενημέρωσης και 
ταμπού στη Δυτική Αττική 

Έδειξε η καμπάνια 
της PRAKSIS με δωρεάν
εξετάσεις για Ηπατίτιδα Β

Θα παρουσιαστεί το πλήρες ψηφοδέλτιο
για την Περιφέρεια Αττικής

Πολιτική συγκέντρωση και εγκαίνια νέων 
γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στη Μάνδρα 

Ο Αντώνης Παλιούρας
νέος Αντιδήμαρχος Τοπικής 
Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης 

του Πολίτη στον δήμο Αχαρνών Σελ: 5

Σελ: 5

Σελ: 16

Σελ: 6

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΗΜ. Τ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συζήτησε με 
πολίτες της 

περιοχής τα προ-
βλήματα της

Δυτικής Αττικής

Χάρη στην άμεση 
κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

ΛΗΣΤΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ 
ΝΑ ΧΑΡΕΙ 
ΤΗ ΛΕΙΑ ΤΟΥ 

Δήμος Χαϊδαρίου 
Πρόγραμμα υλικής 
και ψυχολογικής

στήριξης για αστέγους 
και φτωχές οικογένειες 

Σελ: 3

Σελ: 6

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

ΟΜΟΦΩΝΟ ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τέθηκαν νέοι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης/αξιοποίησης 

Σελ: 2

Σελ: 6

Σελ: 8

Σελ: 12

Σελ: 2-4

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 3



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

Τσάμος Παναγιώτης
Α. Λεωφόρος Εθνι-

κής Αντιστάσεως 54, 
Τηλέφωνο:
2105549976

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος

Χρήστος 
Περικλέους 1,
2105575600

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κατζιλιεράκη 
Βασιλική Α.

Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2,
2102471660

Αχαρνές

Τουρτίδου Νικούλα
Πάρνηθος 23, 

Τηλέφωνο:
2102464914

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.13, 17, 21, 25, 29.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή 
συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 09 έως 16
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελπιδίου Δάνακτος και Πανσοφίου,

Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάν-
νου του «Καλυβίτου»
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Νέοι ποσοτικοί στόχοι 
ανακύκλωσης/αξιοποίησης 

Την Τρίτη 13/1/2015 συζητήθηκε και ψηφίστηκε
ομόφωνα το  «νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου

Ελευσίνας».Το νέο σχέδιο επικαιροποιεί, βελτιώνει και
εμπλουτίζει το ήδη υπάρχον σχέδιο του Δήμου Ελευσί-
νας, θέτοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για μια σύγ-
χρονη διαχείριση των ΑΣΑ και σύμφωνη με την Ελληνική
και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Το νέο σχέδιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαλογή των
αποβλήτων στην πηγή και στην ενημέρωση/ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών και θέτει συγκεκριμένους ποσοτι-
κούς στόχους ανακύκλωσης/αξιοποίησης για τα διάφορα
ρεύματα των ΑΣΑ (σύμμεικτα, συσκευασίες, κ.λ.π.)., η
επίτευξη των οποίων θα οδηγήσει και σε σημαντική μεί-
ωση του συνολικού κόστους διαχείρισης.  

Ο τελικός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλή-
των που θα οδηγούνται για τελική διάθεση (ταφή). 

Το σχέδιο του Δήμου μας έρχεται και ως απάντηση σε
σχετικό έγγραφο της Περιφέρεις Αττικής, με το οποίο
ζητούσε από τους δήμους να καταρτίσουν  τοπικά σχέ-
δια διαχείρισης ΑΣΑ με στόχους και δράσεις για το 2015

καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
όσον αφορά την παραγωγή και διαχείριση των ΑΣΑ. 

Ο Δήμος Ελευσίνας είναι ο μόνος, ο οποίος έχει
καταρτίσει ανάλογο σχέδιο.

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας είναι ο μόνος, ο
οποίος έχει καταρτίσει το σχετικό σχέδιο. Πενήντα (50)
δήμοι της Αττικής έχουν στείλει προς την Περιφέρεια
απλώς απαντητική επιστολή χωρίς να έχουν καταρτίσει
όμως τοπικά σχέδια διαχείρισης ΑΣΑ. 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Οι εμπειρίες και τα
αποτελέσματα που
προέκυψαν από

σχεδιασμένη παρέμβαση για
την Ηπατίτιδα Β΄ ανακοινώ-
θηκαν από την ΜΚΟ PRAK-
SIS, στο πλαίσιο ολοκλήρω-
σης της Εκστρατείας Ενημέ-
ρωσης και Εξέτασης για την
Ηπατίτιδα Β. Η εκστρατεία
πραγματοποιήθηκε με γεω-
γραφικές εστίες την Ηλεία,
την Αχαΐα και τη Δυτική Αττι-
κή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της PRAKSIS κ. Τζανέτο
Αντύπα οι παρεμβάσεις της οργάνωσης γίνονται με
στόχο την καταγραφή των κενών και των προβλημάτων
πρόσβασης που δημιουργούν οι εφαρμοζόμενες πολιτι-
κές υγείας, σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

Τα συνολικά αποτελέσματα της παρέμβασης είναι απο-
καρδιωτικά καθώς αποδεικνύουν περίτρανα ότι χωρίς τις
ΜΚΟ το κράτος δεν είναι σε θέση να προσφέρει αποτε-
λεσματική βοήθεια στον τομέα Δημόσιας Υγείας.

Η Νίκη Βουδούρη, Συντονίστρια Ιατρικών Υπηρεσιών
της PRAKSIS παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της
παρέμβασης επεσήμανε, ότι έγιναν συνολικά 2.633 εξε-
τάσεις για Ηπατίτιδα Β, 252 εξ αυτών στο άμεσο περι-
βάλλον των θετικών αντιδρώντων τεστ. 

Το 49% έγιναν στις δομές της
PRAKSIS, το 28% στη Δυτική Αττι-
κή, το 15% στην Ηλεία και το 8%
στην Αχαΐα.

Επιφυλακτικοί  πολλοί 
κάτοικοι στη Δυτική Αττική 

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι πολλά
άτομα από τη Δυτική Αττική προτί-
μησαν να προσέλθουν να εξετα-
στούν στα γραφεία της PRAKSIS
καθώς  όπως είπε, υπάρχει ακόμα

το ταμπού αναγνώρισης από γνωστούς και φίλους στην
περιοχή που διέμεναν. Να σημειώσουμε ότι έγιναν 1973
εξετάσεις HBsAg και 660 εξετάσεις για antiHBs.

Από τους εξετασθέντες προσήλθαν 1324 γυναίκες και
1303 άνδρες με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι ηλικια-
κά άνω των 45 ετών. Το 86% ήταν έλληνες και το 14%
αλλοδαποί. Επίσης, σε συντριπτική πλειοψηφία, ποσο-
στό 99% ήταν ετερόφυλοι και μόνο το 1% ομοφυλόφιλοι
και εξ αυτών μόνο 13 άτομα αμφιφυλόφιλοι.

Το τραγικό ωστόσο ήταν το ποσοστό των ατόμων που
δήλωσαν ότι δεν κάνουν χρήση προφυλακτικού καθώς
1469 άτομα είπαν ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ προφυ-
λακτικό στις επαφές τους, ενώ πολύ μικρό ήταν το ποσο-
στό χρηστών καθώς μόνο το 2% δήλωσε ότι κάνει χρήση
ουσιών.

Έλλειψη ενημέρωσης και 
ταμπού στη Δυτική Αττική 
Έδειξε η καμπάνια της PRAKSIS 
με δωρεάν εξετάσεις για Ηπατίτιδα Β
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Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

ΛΗΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΔΕΝ 
ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΧΑΡΕΙ ΤΗ ΛΕΙΑ ΤΟΥ 

Το τελευταίο διάστη-
μα σημειώνονται
όλο και περισσότε-

ρες διαρρήξεις στην περιο-
χή της Νέας Περάμου και
στα Μέγαρα, ενώ να σημει-
ωθεί ότι οι ελλείψεις του
τοπικού τμήματος σε στόλο
οχημάτων και προσωπικό
είναι σημαντικές. 

Πιο συγκεκριμένα, έχουν
καταγγλεθεί επτά περιστατι-
κά κλοπών στον δήμο και οι
στυνομικές δυνάμεις διεξά-
γουν τις τελευταίες μέρες
έρευνες σχετικά με τον
τρόπο δράσης των διαρρη-
κτών , ώστε να διαπιστωθεί 

εάν οι δράστες σε όλες τις
περιπτώσεις είναι οι ίδιοι,
ενώ αναζητούνται στοιχεία
που θα οδηγήσουν στον
εντοπισμό και τη σύλληψή
τους.

Με αφορμή τα αυξημένα
περιστατικά που παρατη-
ρούνται τις τελευταίες ημέ-
ρες, στελέχη της διοίκησης
πρότειναν να συνταχθεί μια
επιστολή προς τον Υπουρ-
γό Δημόσιας Τάξης, όπου
θα ζητείται η ενίσχυση του
Αστυνομικού Τμήματος, με
στόχο την όσο το δυνατόν
καλύτερη αστυνόμευση της
περιοχής. 

Έξαρση διαρρήξεων σε Νέα Πέραμο
και Μέγαρα τις τελευταίες ημέρες

Δύο άνδρες έβαλαν
στο μάτι ηλικιωμένη,

και εισέβαλαν 
στο σπίτι της 

Ελάχιστα πρόλαβε να
«χαρεί» τη λεία του ο
ένας από τους δύο

ληστές που χτύπησαν τα ξημε-
ρώματα της Τετάρτης στον
Ασπρόπυργο.

Στόχος τους μια ηλικιωμένη η
οποία διαμένει σε μονοκατοικία.

Οι δύο άνδρες αιφνιδίασαν τη γυναίκα, η οποία, όμως,
δεν δίστασε να καλέσει σε βοήθεια με αποτέλεσμα οι
γείτονες να την ακούσουν και να ειδοιποιήσουν την
αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο εντόπισαν
κατα τη διάρκεια των ερευνών τους τον έναν από τους
δύο ληστές τον οποίο και συνέλαβαν ενώ ο συνεργός
του αναζητείται.

Δήμος Χαϊδαρίου 
Πρόγραμμα υλικής 

και ψυχολογικής στήριξης
για αστέγους 

και φτωχές οικογένειες 

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Χαϊδα-
ρίου, σε συνεργασία με την κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε το πρό-

γραμμα «Αμφίδρομη Δράση», στο οποίο 12 οικο-
γένειες αστέγων ή φτωχών λαϊκών στρωμάτων
θα στηριχθούν συνολικά για 12 μήνες με στέγη,
μισθό με ένσημα, σχολικά είδη, ρουχισμό για τα
παιδιά, αλλά και με στήριξη από κοινωνικούς λει-
τουργούς και ψυχολόγους. 
Επίσης , θα παρέχονται κάρτες μετακίνησης για

τα Μέσα Μεταφοράς ενώ σε δύο οικογένειες από
αυτές που υπάρχει ήδη κατοικίας θα καλυφθούν
τα έξοδα επισκευής της, ώστε να υπάρχουν οι
κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
Το πρόγραμμά αφορά το 2015 και η εγκριμένη

απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ,ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ),
θα περάσει και από το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου για την επικύρωση του.   
Η ανεργία αποτελεί βίαιη στέρηση των δικαιω-

μάτων και με στόχο την μέριμνα και όχι την
φιλανθρωπία η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
Χαϊδαρίου, κάνει προσπάθειες να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα των κατοίκων οι οποίοι κινδυνεύ-
ουν να μείνουν άστεγοι ή είναι ήδη άστεγοι.
Θεωρούμε ότι η  λαϊκή αλληλεγγύη προς τους

συνανθρώπους μας σε συνθήκες κρίσης είναι ο
συνθετικός κρίκος που ο λαός χρειάζεται για να
σηκώσει ανάστημα.

Την αντικατάσταση του
πρώην Αντιδημάρχου Γιώρ-
γου Δασκαλάκη που ανέλαβε

Πρόεδρος στην Δημοτική Φροντίδα
Αχαρνών αποφάσισε ο Δήμαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Την
θέση του Αντιδημάρχου Αχαρνών
και Τοπικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέ-
τησης του Πολίτη αναλαμβάνει ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης
Παλιούρας. 

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
είναι οι εξής:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
• ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ

ΑΧΑΡΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΜΥΛΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Ο Αντώνης Παλιούρας είναι
παντρεμένος με την Σοφία Πατουλί-
δου και έχουν 2 παιδιά. Είναι κάτοι-
κος Αχαρνών από το 1982. 

Ασχολείται με το εμπόριο λευκών
ειδών επί σειρά ετών.  

Είναι Πρόεδρος στον Εξωραϊστικό
Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου Άνω
Αχαρνών και από τα ιδρυτικά στελέ-
χη της παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί
Πολίτες. 

Ο Αντώνης Παλιούρας
νέος Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης &

Εξυπηρέτησης του Πολίτη στον δήμο Αχαρνών 

Φωτό από αρχείο
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΝΔΡΑΣ 

- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                   

Μάνδρα, 14/01/2015     
Α.Π:   607

ΑΠΟΦΑΣΗ     -  10  -
ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπε-

ρωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας».

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του

Ν.3852/10 περί του προγράμμα-
τος Καλλικράτη. 

Τις διατάξεις των  άρθρων 48 &
49 & 176 του Νόμου 3584/2007
περί του Κ.Κ.Δ. & Κ.Υ.

Τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Νόμου 3205/2003 περί υπερω-
ριακής εργασίας, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ.12 του
άρθρου 18 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ
263 Α /23-12-2008).

Το άρθρο 20  του Ν.4024/11,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις υπ' αριθμ. οικ.
2/78400/0022/14-11-2011 και
2/41768/0022/20-05-2014 Εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Οικονομι-
κών.

Την υπ' αριθμ.
π ρωτ.9440/8197/26-02-2013
Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης περί καθιέ-
ρωσης διαφορετικού ωραρίου λει-
τουργίας υπηρεσιών του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Την παρ.2 του άρθρου 31 του
ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α).

Το προσωπικό που υπηρετεί
στον Δήμο μας.

Τις εποχικές και έκτακτες υπη-
ρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται και για την αντιμετώπιση
τους επιβάλλεται η απασχόληση
του προσωπικού, πέραν του
κανονικού ωραρίου.

Tους ΚΑ που είναι εγγεγραμμέ-
νοι στον προϋπολογισμό του
έτους 2015 του Δήμου μας.

Το γεγονός ότι υπάρχουν επο-
χιακές, έκτακτες και επείγουσες
ανάγκες για την οργάνωση των
εκλογικών καταλόγων, τη λειτουρ-
γία της Ταμιακής Υπηρεσίας, των
τμημάτων Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών, Εσό-
δων και Ακίνητης Περιουσίας,
Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτι-
κής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
και τμήματος Πολιτικών Οργάνων
διότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο
μόνιμο προσωπικό, καθώς και
για τις αυξημένες ανάγκες καθα-
ριότητας, πυρασφάλειας, συντή-
ρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού,
συντήρησης δικτύου ύδρευσης,
επισκευής και συντήρησης οδι-
κού δικτύου, συντήρησης νεκρο-
ταφείου, την αντιμετώπιση των
ακραίων καιρικών φαινομένων
από το Γραφείο Πολιτικής Προ-
στασίας, τη λειτουργία του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου και την
πραγματοποίηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Δήμου, κ.λ.π.. 

Αποφασίζει

Διαπιστώνει την συνδρομή
εποχιακών, εκτάκτων και επει-
γουσών αναγκών που επιβάλ

λουν την υπερωριακή απα-
σχόληση των μονίμων υπαλ-
λήλων και ΙΔΑΧ του Δήμου και
εγκρίνει την υπερωριακή απα-
σχόληση για το έτος 2015, για
εκατόν τριάντα (130) υπαλλή-
λους του Δήμου έως είκοσι (20)
ώρες απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας ανά υπάλλη-
λο μηνιαίως και στους υπαλλή-
λους που απασχολούνται κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, τις νυκτερινές ώρες
των εργασίμων, Κυριακών και
εξαιρέσιμων, έως δεκαέξι (16)
ώρες κατά περίπτωση το μήνα
ανά υπάλληλο με εξαίρεση
τους υπαλλήλους που ανήκουν
στην υπηρεσία καθαριότητας
έως τριάντα (30) ώρες. 

Η συνολική δαπάνη για το
έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό
των 134.000,00€.

Η απόφαση να αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου και να δημοσιευτεί
σε ημερήσια εφημερίδα.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Α/Α ΚΑ  ΠΟΣΟ

1 10.6012.0001 25.000,00

2 10.6022.0001 1.500,00

3 15.6012.0001 2.500,00

4 20.6012.0001 70.000,00

5 25.6012.0001 13.000,00

6 25.6022.0001 2.500,00

7 30.6012.0001 10.000,00

8 35.6012.0001 6.000,00

9 45.6012.0001 3.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ των ΚΑ του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
για το έτος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 
– ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ καλεί τα μέλη
και τους φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
\και σε Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου, 
ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο
Δήμου Ελευσίνας (Κίμωνος & Παγκάλου, παραπλεύρως του

Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου).

Μετά τις ευχές για καλή χρονιά, θα ακολουθήσουν 
βραβεύσεις και δώρα.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Ε

Τέλος θετικό είναι το ποσοστό των ατόμων που είχε εξεταστεί
κι άλλη φορά καθώς το 75% δήλωσε ότι είχε κάνει και στο
παρελθόν αυτή την εξέταση.

Εξ αυτών, βρέθηκαν 35 θετικά αντιδρώντα τεστ εκ των οποί-
ων όμως το 1/3 (31%) δεν είχε πρόσβαση στη δημόσια υγεία
κάτι που κατάφερε να φέρει εις πέρας η κοινωνική υπηρεσία
της PRAKSIS σε συνεργασία με τους ηπατολόγους των νοσο-
κομείων. Όπως είπε, η υπηρεσία τους διευθέτησε στο 100% τα
όποια προβλήματα πρόσβασης δημιουργήθηκαν, ενώ στόχος
τους είναι να γίνει εκ νέου επαφή με τον πληθυσμό που θα
χρειαστεί θεραπεία για να δούμε κατά πόσο παρέμεινε στο
σύστημα υγείας.

Στη συνέχεια η κα Μαριανέλλα Κλώκα, Υπεύθυνη Διεκδίκη-

σης Δικαιωμάτων, αναφέρθηκε στη συνεργασία της PRAKSIS
με τις δημοτικές αρχές που προέκυψαν από τις εκλογές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Μάιο του 2014 καθώς και στη διαρ-
κή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του
Υπουργείου Υγείας, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για
HIV και Ηπατίτιδα Β & C μέσω τηλεοπτικού σποτ υπό την
αιγίδα του Υπουργείου. Και όπως διαφάνηκε από τα αποτελέ-
σματα, υπήρξε θετική ανταπόκριση βρήκε καθώς αυξήθηκαν
οι κλήσεις στη γραμμή ενημέρωσης της PRAKSIS για ερωτή-
σεις που αφορούσαν την Ηπατίτιδα Β (από 138 κλήσεις το
Σεπτέμβριο του 2014, σε 162 τον Οκτώβριο, 183 το Νοέμβριο
και 186 το Δεκέμβριο).  Η αύξηση σύμφωνα με την κα Κλώκα
οφείλεται στο τηλεοπτικό σποτ και από τη διανομή έντυπου

υλικού, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενημέρωση αποδίδει
και μάλιστα πολύ. Άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι οι κλή-
σεις από επαρχία διπλασιάστηκαν (από 18 το μήνα σε 36).

Επίσης θετικά ήταν τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφο-
ρούν στο άνοιγμα νέων περιοχών εργασίας όπως η Ηλεία, η
Αχαΐα και δήμοι της Δυτικής Αττικής γι αυτό το PRAKSIS ετοι-
μάζεται τώρα να ανοίξει κι άλλες περιοχές της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκστρατεία σχεδιάστηκε και πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ, με
στόχο την αγωγή και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας με την
επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Ήπατος και την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Bristol
Myers Squibb.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΜΕΛΕΤΗ  ΣΕΤΕ: 
Ζημιά έως 3 δισ. και 73.000 
θέσεις εργασίας χαμένες από την 
αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό

Στοιχεία για τη ζημιά που θα επιφέρει στον ελληνικό τουρισμό και
την οικονομία γενικότερα, παρουσίασε το ΣΕΤΕ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία αυτά θα επέλθει ντόμινο αρνητικών εξελίξεων στην ελλη-

νική οικονομία που θα επιφέρει το ενδεχόμενο διπλασιασμού του ΦΠΑ
της διαμονής από το 6,5% στο 13%,
σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη που
εκπόνησε η εταιρεία Ernst & Young.

Η μελέτη εκτιμά ότι η συνολική αύξηση
εσόδων ΦΠΑ θα ανέλθει έως τα 200
εκατ. Ευρώ το 2015 και σε βάθος πεντα-
ετίας έως κατά μέγιστο τα 70 εκατ. Ευρώ.
Όμως, η συνολική επίπτωση στην εθνι-
κή οικονομία και την απασχόληση θα
είναι καταστροφική.

Συγκεκριμένα, οι απώλειες του τουρι-
στικού τομέα για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου υπολογίζεται
από 415 εκατ. Ευρώ έως 680 εκατ. Ευρώ, ενώ μακροπρόθεσμα, η απώ-
λεια φθάνει από 1 έως 1,7 δισ. Ευρώ, επιφέροντας συνολική επίπτωση
έως -1,4% του ΑΕΠ ή έως -3 δισ. Ευρώ. Όσον αφορά στις θέσεις απα-
σχόλησης (μετρημένες σε ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης), οι
απώλειες που θα προκύψουν είναι εξαιρετικά σημαντικές και υπολογίζο-
νται από 18.500 έως 30.000 για το πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου,
ενώ σε βάθος πενταετίας, από 44.000 έως 73.000 θέσεις.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα πλήξει, ως επί το πλείστον, τις χιλιάδες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν, να
αποδώσουν τις εισφορές τους, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει. 

Επίσης, θα πλήξει πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν
βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδας που έχουν μεγάλη τουριστική απή-
χηση, καθώς και τις επιχειρήσεις εκείνες που απευθύνονται στον εσωτε-
ρικό τουρισμό, ο οποίος αν και έδειξε φέτος τα πρώτα σημάδια ανάπτυ-
ξης, είναι δεδομένο ότι με την αύξηση του ΦΠΑ θα χάσει τη δυναμική του.

ΝΝννττόόμμμιινννοο  
ααρρννηηττιικκώώνν  

εεξξεελλίίξξεεεωωνν  σσττηηνν
εελλλληηννιικκήή   οοιικκοοννοομμίίαα

θθαα  εεππ ιιιφφέέρρεε ιι   τττοο  
εεννδδεεχχόόόμμμεεννοοο  

δδιιππ λλαασσιιιααασσσμμοούύ   ττοοουυ
ΦΦΠΠΑΑ  ττηηηςς  δδδιιαααμμμοοννήήήςς  
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ΟΥποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, κ. Γεώρ-
γιος Βλάχος, επισκέφθηκε την Τρίτη το

πρωί χθες τα γραφεία της ΔΗΜ. Τ.Ο.  στην Ελευσί

να, στα πλαίσια της προεκλογικής του περιοδείας
στη Δυτική Αττική. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησε μετα
μέλη της Τοπικής Οργάνωσης αλλά και με τους 

παρόντες πολίτες, συζητώντας για τα προβλήμα-
τα που τους απασχολούν και εξηγώντας τους στό-
χους και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για
τη Δυτική Αττική την επομένη των εκλογών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. Τ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Συζήτησε με πολίτες της περιοχής τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
Αιτήσεις έως τις 23/1 Αιτήσεις έως τις 23/1 
για τις ειδικότητες για τις ειδικότητες 
του εαρινού εξαμήνου του εαρινού εξαμήνου 

Θα παρουσιαστεί το πλήρες ψηφοδέλτιο για την Περιφέρεια Αττικής

Πολιτική συγκέντρωση και εγκαίνια νέων 
γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στη Μάνδρα 

Την Δευτέρα 19 Ιανουαρί-
ου και ώρα 7.30 μ.μ., ο
Συνασπισμός Ριζοσπα-

στικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
πραγματοποιεί πολιτική συγκέ-
ντρωση και εκδήλωση εγκαινίων
στα νέα του γραφεία, στην οδό
Στρατηγού Νικολάου Ρόκκα 31,
στη Μάνδρα.

Στην εκδήλωση – συγκέντρωση
θα παρουσιάσουν το πρόγραμ-
μα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α οι υποψήφιοι
βουλευτές Αττικής ΒΗΧΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ και
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. 

Θα παρευρεθούν και θα απευ-
θύνουν χαιρετισμό υποψήφιοι και
στελέχη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

Στο τέλος θα παρουσιαστεί το πλήρες ψηφοδέλτιο, Περιφέρειας Αττικής, του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Το ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
προγραμματίζει για
το εαρινό εξάμηνο
2015 Α την λειτουρ-
γία των παρακάτω 

Ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν
. 1 . Β Ο Η Θ Ο Σ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
Καλούνται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
( ΓΕΛ,ΕΠΑΛ,ΤΕΕ,ΕΠΑΣ,ΤΕΛ,κτλ) που ενδιαφέρονται να

σπουδάσουν στις παραπάνω ειδικότητες, να επικοινω-
νήσουν ΑΜΕΣΑ έως(23 Ιανουαρίου) με τα το ΙΕΚ. 

Μουσείου 1 Τηλ:2296083360 Τηλ.6972053433 .
Η φοίτηση είναι δωρεάν 
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Την Παρασκευή 16-1 κόβουν την πίτα 
οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φυλής

Στις Περιφέρειες 4,9 εκατ. ευρώ Στις Περιφέρειες 4,9 εκατ. ευρώ 
για διατροφικά επιδόματαγια διατροφικά επιδόματα
Την κατανομή του ποσού των 4.909.869,94 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.
Το ποσό αφορά αποκλειστικά και μόνο την  καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους

κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμο-
σχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς
και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2014.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ
Ι. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ ΤΟΝ Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ι. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ ΤΟΝ Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ 

Φιλοξένησε η δημοτική Φιλοξένησε η δημοτική 
βιβλιοθήκη Μεγάρωνβιβλιοθήκη Μεγάρων

Αφιερω-
μένη στον
σκηνοθέτη
Π α ν τ ε λ ή
Βούλγαρη,
την σπου-
δαία συγ-
γ ρ α φ έ α
Ι ω ά ν ν α
Καρυστιά-
νη και τη
Μ ι κ ρ ά
Αγγλία ήταν η εκδήλωση με τίτλο: (ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ - Το
ταξίδι από τις σελίδες στη μεγάλη οθόνη),που διοργά-
νωσε την προηγούμενη Κυριακή,  η δημοτική βιβλιοθή-
κη Μεγάρων την Κυριακή, έπειτα από πρωτοβουλία της
Λέσχης Ανάγνωσης.
Οι δυο καλλιτέχνες μίλησαν για το έργο τους και για τη

διαδρομή τους από τις σελίδες του βιβλίου της κ. Καρυ-
στιάνη μέχρι τη μεγάλη οθόνη, υπό την καθοδήγηση
του Π. Βούλγαρη, ενώ απάντησαν σε όλες τις ερωτή-
σεις των παρευρισκόμενων στην κατάμεστη αίθουσα
της βιβλιοθήκης. 
Η εκδήλωση ήταν  "ντυμένη" με ζωντανή μουσική/τρα-

γούδι .

Ξεκινούν μαθήματα 
Αγιογραφίας

Στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ελευσίνας 

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 19 Ιανουα-
ρίου 2015, θα ξεκινήσουν μαθήματα Αγιογραφίας. 

Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται
καθημερινά στο γραφείο τμημάτων (υπ. κα.

Μίληση Καλή, τηλ. 2105565614) στο κτίριο του
πολιτιστικού, οδός Παγκάλου-Κίμωνος  

2ος όροφος και ώρες 8.30 πμ. - 19.30 μμ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

‘’Ο ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑΡΚΗ ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! 

Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΜΗΝ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙΣ‘’
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Τις Υπηρεσίες της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δυτικής
Αθήνας, στο Περιστέρι και

στο Αιγάλεω, επισκέφθηκε, προ-
χθες, η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, συνοδευόμενη από
τον Αντιπεριφερειάρχη, Σπύρο
Τζόκα, όπου είχε συνάντηση με
τους εργαζόμενους. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις
αποτελεσματικές προσπάθειες
όλων των Υπηρεσιών της Περιφέ-
ρειας για την αντιμετώπιση της
κακοκαιρίας που έπληξε την Αττι-
κή, καθώς και στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμε-
νοι καθημερινά.

Η Περιφερειάρχης υπογράμμισε,
ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας
κατάφεραν, παρά την υποστελέ-
χωση και την έλλειψη μέσων, να
ανταποκριθούν στις ανάγκες και
να διατηρήσουν ανοικτό το οδικό
δίκτυο, που είναι στην αρμοδιότη-
τα της Περιφέρειας κατά τη διάρ-
κεια της πρόσφατης κακοκαιρίας.
Τόνισε, επίσης, την ανάγκη στελέ-
χωσης των Υπηρεσιών και τις
ενέργειες της Περιφέρειας προς
αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, η Περιφερειάρχης έκοψε
την πίτα στο Αιγάλεω, αφιερώνο-
ντας το πρώτο κομμάτι στον Ξένο,
στην φιλοξενία, σε όσους τη χρειά-
ζονται και την προσφέρουν.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ-

μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο (50%)

αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις κατασκευαστι-
κές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να φτάση
και να ξεπεράση το 70%.

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

8.10.14

Υποψήφιος Βουλευτής με το ΚΚΕ 
ο Δημήτρης Τσιουμπρής

Υποψήφιος με το ΚΚΕ θα είναι στις προσε-
χείς εθνικές εκλογές ο Δημοτικός Σύμβουλος
Φυλής, Δημήτρης Τσιουμπρής. 
Υπενθυμίζεται ότι στο συνδυασμό του ίδιου

κόμματος του, εκλέξιμοι θα είναι επίσης ο
σημερινός Βουλευτής Γιάννης Γκιόκας και ο
πρώην Δήμος Κουμπούρης. 

Επίσκεψη της Ρένας Δούρου 
στην Π.Ε. Δυτικής Αθήνας

Aγωνιστικός
και τη νέα
χρονιά,  ο

σύλλογος Τριτέκνων
Ανατολικής Αττικής
«Η Ζεστή Αγκαλιά»
εντάχθηκε, για μια
ακόμη χρονιά, στο
πρόγραμμα δωρεάν
τροφίμων  (πορτο-
κάλια, μήλα και ακτινίδια), δείχνοντας
έμπρακτα τη στήριξή του στα μέλη του.

Ο Σύλλογος Τρίτεκνων έκανε την δια-
νομή και θέλει να ευχαριστήσει για την
εθελοντική προσφορά που πραγματο-
ποιήθηκε στο εμπορικό κέντρο του
Προφήτη Ηλία στις 23/12/2014,
27/12/2014 και 29/12/2014 των παι-

διών : Τσουλακίδης
Ευάγγελος, Τσουλακίδης
Αλέξανδρος, Καλατζής
Σωτήριος, Καλατζής
Αναστάσιος, Πεκρίδου
Καλλιόπη, Γεωργίου
Κατερίνα καθώς και τους
γονείς και μέλη του συλ-
λόγου που είναι μόνιμα
στην εθελοντική ομάδα

του.
«Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κυρία

Σωτηρία Κουνέλη, η οποία παρόλο
που δεν είναι τρίτεκνη προσφέρει την
εθελοντική της βοήθεια» τονίζει η πρό-
εδρός του Μαρία Ναυροζίδου η οποία
σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα
μέλη έχει δημιουργήσει έναν σύλλογο-
πρότυπο.

Aγωνιστικός και τη νέα χρονιά, 
ο σύλλογος Τριτέκνων «Η Ζεστή Αγκαλιά» 
Εντάχθηκε στο πρόγραμμα δωρεάν τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες
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Σύμφωνα με απόφαση
του υπουργείου Εσωτερι-
κών δεσμεύεται πίστωση
ύψους επτά εκατομμυ-
ρίων πεντακοσίων χιλιά-
δων Ευρώ . 

Το ποσό προορίζεται
για την πληρωμή ισόπο-
σης δαπάνης για “έκδοση
χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την 

καταβολή οδοιπορικών
εξόδων και ημερήσιας
αποζημίωσης στους διο-
ριζόμενους εφόρους των
αντιπροσώπων της δικα-
στικής αρχής και στους
αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής για τις
εκλογές της 25ης Ιανουα-
ρίου 2015.

Όπως επισημαίνεται 

στην απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών
«η ανωτέρω δαπάνη
επτά εκατομμύρια πεντα-
κόσιες χιλιάδες Ευρώ
(7.500.000,00 €) είναι
εντός του διαθέσιμου
ποσοστού της υπό
Φορέα 07, Ειδικό Φορέα
130. – και Κ.Α.Ε. 5262-
πίστωσης».

Εγκρίθηκε η πίστωση 
7,5 εκατ. ευρώ για έφορους 

και δικαστικούς αντιπροσώπους

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομή-
λι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

HΓΣΕΕ και το  Κέντρο Πληροφόρη-
σης Εργαζομένων & Ανέργων της
Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς

(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ότι δικαιού-
νται σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄18/12-1-2015
ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για
την άσκηση του εκλογικού τους  δικαιώμα-
τος κατά τις Εθνικές Εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και

εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς
και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υπο-
χρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπι-
κό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδο-
χές για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλο-
γικού τους δικαιώματος, κατά τις Εθνικές
Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απου-
σίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω
σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως
αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προ-
σωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της
παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογι-
κού του δικαιώματος και την επιστροφή
του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολού-
θως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους
εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδο-
μαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκη-
ση του εκλογικού τους δικαιώματος σε
απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγεί-
ται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση
201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια
δύο (2) εργάσιμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση
401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια

τριών (3) εργάσιμων ημερών, εφόσον
κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση
υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για
τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο
αριθμός των ημερών αδείας που χορηγεί-
ται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλο-
γα με την απόσταση και τις ειδικές συνθή-
κες μετακίνησης,  χωρίς ωστόσο η άδεια
στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους
εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδο-
μαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκη-
ση του εκλογικού τους δικαιώματος σε
απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγεί-
ται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση
401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια
δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινη-
θούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση
υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για
τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο
αριθμός των ημερών αδείας που χορηγεί-
ται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλο-
γα με την απόσταση και τις ειδικές συνθή-
κες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια
στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3. Για όσους εκ των μισθωτών, που
μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυρια-
κή 25 Ιανουαρίου 2015 (ημέρα διεξαγω-
γής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη
ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής
άδειας με αποδοχές, πέραν αυτών που
ορίζονται και αναφέρονται στις προηγού-
μενες παραγράφους.

4. Η χορηγούμενη άδεια για την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος  δεν συμψηφί-
ζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα 
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Sueddeutsche Zeitung: «Ανεπίσημες επαφές» 
Τσίπρα με Βρυξέλλες, Βερολίνο και ΕΚΤ

«Ανεπίσημες επαφές» με Βρυξέλλες, Παρίσι, Βερολίνο
αλλά και ΕΚΤ ενόψει εκλογών και με στόχο την αναζήτηση
σημείων επαφής για μελλοντικές συνομιλίες, φέρεται πως
έχει ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα
με δημοσίευμα της Sueddeutsche Zeitung.

«Ο Τσίπρας επιδιώκει εγγύτητα με τις ευρωχώρες» είναι
ο τίτλος δημοσιεύματος της γερμανικής εφημερίδας, στο

οποίο αναφέρεται ότι το Βερολίνο, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο
αλλαγής στην κυβέρνηση της Ελλάδας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τις ανεπίσημες επαφές με τη
γερμανική κυβέρνηση έχει αναλάβει ο υφυπουργός Εργασίας Γιέργκ 'Ασμουσεν.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι κυρίως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και η ΕΚΤ και το
Eurogroup, διατηρούν, εκτός από τις επίσημες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, επαφές και με
τον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα» διευκρινίζεται, ενώ στόχος όλων των συμμετεχό-
ντων είναι να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν σημεία αναφοράς για μελλοντικές
συνομιλίες. «Αν ο Τσίπρας καταφέρει πράγματι να κερδίσει τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου και να
δημιουργήσει κυβερνητικό συνασπισμό, στην Ευρώπη θα γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις»
εκτιμούν οι συντάκτες, αναφερόμενοι στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Οι χώρες της Ευρωζώνης, προ πάντων η Γερμανία, θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα στην
Ευρωζώνη, απορρίπτουν ωστόσο για την ώρα κατηγορηματικά τις απαιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ»
σημειώνουν.

Γ. Παπανδρέου: Έβαλα το κεφάλι μου στον ντορβά για τη χώρα

Το μνημόνιο δεν το έφερε κανένας με την υπογραφή του, ήταν αποτέλεσμα των
πολιτικών και όσων κάναμε ή δεν κάναμε, τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος
Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γ. Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, υπε-

ραμυνόμενος των επιλογών που έκανε ως Πρωθυπουργός.
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Παπανδρέου είπε ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος, αλλά

όπως είπε, εάν δεν πηγαίναμε σε αυτό η χώρα θα οδηγείτο στη χρεοκοπία. «Έβαλα το
κεφάλι μου στον ντορβά για τη χώρα», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ενώ
κατηγόρησε ακόμη τον Αντ. Σαμαρά ότι αν και τότε «πετροβολούσε την προσπάθεια μας»,
μετά υπηρέτησε το μνημόνιο.

Σαμαράς για ΣΥΡΙΖΑ:
Ανοησίες η 

επαναδιαπραγμάτευση
του χρέους

από μηδενική βάση
«Κάναμε αυτό που επέβαλαν

οι κρίσιμες περιστάσεις» 
τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός

« Α ν ο η σ ί ε ς »
χαρακτήρισε ο
πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαμαράς,
την εξαγγελία του
ΣΥΡΙΖΑ για κούρε-
μα του ελληνικού
χρέους, στις δηλώ-
σεις που έκανε

μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του της
Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι. Όπως ανέφερε, η
βοήθεια που έδωσαν οι ευρωπαϊκοί λαοί στον
ελληνικό διέπεται από κανόνες.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στο εξής το
μεγάλο στοίχημα είναι «οι μεταρρυθμίσεις που
φέρνουν ανταγωνιστικότητα». 

«Και εμείς όπως και η κυβέρνηση του Μαριά-
νο Ραχόι κάναμε αυτό που επέβαλαν οι κρίσιμες
περιστάσεις, προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις
που εγγυώνται το αύριο της χώρας», ανέφερε
χαρακτηριστικά

Εξάλλου, υπενθύμισε ότι το τελευταίο τρίμηνο
του 2014 η Ελλάδα και η Ισπανία εμφάνισαν τον
μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη 

και πρόσθεσε πως η ανεργία εμφανίζει σταθε-
ρή υποχώρηση σε σχέση με τους προηγούμε-
νους μήνες, «εξακολουθεί να είναι υψηλή αλλά
υποχωρεί και αυτό είναι που δημιουργεί πραγ-
ματική ελπίδα». 

Τέλος, ο κ. Σαμαράς ευχαρίστησε τον κ. Ραχόι
για την αλληλεγγύη του και για την αλληλεγγύη
του ισπανικού λαού στην Ελλάδα. 

"Ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων"

Την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων
που έχουν δρομολογηθεί υπογράμμισε ο Ισπα-
νός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι από την
Αθήνα, σε ένα σαφές μήνυμα στήριξης της ελλη-
νικής κυβέρνησης ενόψει των εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε
με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο
Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Ραχόι τόνισε ότι «τώρα
που βγαίνουμε από την κρίση, χρειαζόμαστε
σταθερότητα και όχι αστάθεια, χρειαζόμαστε
βεβαιότητα και αβεβαιότητα», ενώ πρόσθεσε με
νόημα πως οι δύο χώρες «χρειάζονται και την
Ευρώπη και πρέπει να είναι δίπλα της». 

Ο Ισπανός πρωθυπουργός παραδέχθηκε, ότι
Ισπανία και Ελλάδα έκαναν δύσκολες και επί-
πονες μεταρρυθμίσεις, τόνισε όμως ότι ήταν
αναγκαίες ώστε να επιστρέψει η ευμάρεια, ενώ
υποστήριξε πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές απο-
δίδουν καρπούς.

«Αν συνεχίσουμε με τις πολιτικές που έχουν
δρομολογηθεί, σε αυτόν τον καλό δρόμο, θα
μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία
μας», πρόσθεσε. 

Σ.Θ. : «Θα συνεργαστώ 
με όποιον

μου υποδείξει ο λαός»

Πρόθυμος να συμβάλει ώστε να
υπάρξει κυβέρνηση -στην περί-
πτωση μη αυτοδυναμίας- την επο-

μένη των εκλογών δηλώνει ο Σταύρος Θεο-
δωράκης, επικεφαλής στο νεοσύστατο
Ποτάμι, υποψήφιος στη Β' Πειραιώς και
στα Χανιά.
Με την εκτίμηση πως το κόμμα του θα

καταλάβει την τρίτη θέση στις επικείμενες
εκλογές και με το σκεπτικό πως «οι συνερ-
γασίες για τη χώρα είναι υποχρεωτικός
όρος», δηλώνει διατεθειμένος να συνεργα-
στεί τόσο με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και με
το ΣΥΡΙΖΑ. 
Αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά πως θα
συνεργαστεί «με όποιον του υποδείξει ο
ελληνικός λαός», αν και διευκρινίζει ότι δεν
θα συναινέσει σε επιπόλαιες πολιτικές που
θα μπορούσαν να ρίξουν τη χώρα στον
γκρεμό.

Δεδομένης της συγκυρίας, εκτιμά ότι η
χώρα χρειάζεται μια «Εθνική Ελλάδος», μια
ομάδα διαπραγμάτευσης που θα αναμε-
τρηθεί σε ενιαίο μέτωπο με τους δανειστές,
και η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς
και τεχνοκράτες, που διαθέτουν ωστόσο
πολιτική εμπειρία. Αναφέρει με έμφαση ότι
δεν θεωρεί κανένα κόμμα -ούτε τη Νέα
Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ- «ικανό να
φέρει εις πέρας μια τέτοια κρίσιμη δια-
πραγμάτευση». Από την άλλη, σημειώνει
πως δεν πιστεύει σε ψεύτικες οικουμενικές
κυβερνήσεις ή σε αναγκαστικές συνεργα-
σίες που συγκροτούνται, ώστε να πράξουν
το μίνιμουμ. Συμπληρώνει επίσης πως «αν
βάλουμε τον Σαμαρά και τον Τσίπρα να
κάνουν κυβέρνηση, δεν θα έχουμε αποτε-
λέσματα».

Νέα δημοσκόπηση 
με εκπλήξεις για ΠΑΣΟΚ, 
ΑΝΕΛ και Κίνημα 
Παπανδρέου
Προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά 4,5

μονάδων έναντι της ΝΔ, δίνει η πανελλαδική
δημοσκόπηση της εταιρείας DATA RC, που διε-
νεργήθηκε για την εφημερίδα «Πελοπόννησος»
της Πάτρας. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο
χρονικό διάστημα από 7 έως 9 Ιανουαρίου 2015
σε δείγμα 1.025 ψηφοφόρων, μέσω τηλεφωνι-
κών συνεντεύξεων.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά
των κομμάτων έχουν ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 27,8%,
ΝΔ 23,3%, Ποτάμι 5,6%, ΚΚΕ 4,7%, Χρυσή
Αυγή 4,1%, ΠΑΣΟΚ 3,3%, ΑΝ.ΕΛ. 2,1%, Το
Κίνημα 2,1%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%. 

Άλλο κόμμα επιλέγει το 5%, λευκό/άκυρο 3%, 

δεν θα ψηφίσουν 2,7%, δεν απαντώ 1,3%, ενώ
οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 13,9%.

Η εκτίμηση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές,
επί των εγκύρων, διαμορφώνεται ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ 35,3%, ΝΔ 29,5%, Ποτάμι 7,1%, ΚΚΕ
6%, Χρυσή Αυγή 5,2%, ΠΑΣΟΚ 4,1%, ΑΝΕΛ
2,7%, Το Κίνημα 2,6%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,2%, άλλο
κόμμα 6,3%.

Όσον αφορά στα ποσοστά της συσπείρωσης
των κομμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 84,9%, η ΝΔ
72,2% και το ΠΑΣΟΚ 31,7%.

Οι διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση, είναι 2,9% προς τη ΝΔ και 1,5% προς
το ΠΟΤΑΜΙ, ενώ παρουσιάζει και ένα ποσοστό
6,3% αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Οι διαρροές
της ΝΔ είναι 8% προς τον ΣΥΡΙΖΑ και 5,1%
προς το ΠΟΤΑΜΙ. 

Τέλος, οι κυριότερες διαρροές του ΠΑΣΟΚ είναι
15,9% προς την ΝΔ και 12,7% προς Το Κίνημα,
αλλά και προς τον ΣΥΡΙΖΑ 9,5% και το ΠΟΤΑΜΙ
7,9%.
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1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ Open West Attica Soccer StarsOpen West Attica Soccer Stars

Για την 11η αγωνιστική τουΓια την 11η αγωνιστική του

τουρνουά τουρνουά Open West AtticaOpen West Attica

Soccer Stars Soccer Stars σημειώθηκανσημειώθηκαν

τα εξής αποτελέσματα.τα εξής αποτελέσματα.

Αναλυτικά:Αναλυτικά:

00-01:00-01:

Πανελευσινιακος β´ - ΠΑΟΚΠανελευσινιακος β´ - ΠΑΟΚ

Μάνδρας 0-3Μάνδρας 0-3

Αστέρας Μαγούλας - ΠΑΟΚΑστέρας Μαγούλας - ΠΑΟΚ

Μάνδρας 0-5Μάνδρας 0-5

02-03:02-03:

Αίας Παραλίας -Αίας Παραλίας -

Πανελευσινιακός β´ 3-1Πανελευσινιακός β´ 3-1

Αμπελακιακός - ΠΑΟΚ ΜάΑμπελακιακός - ΠΑΟΚ Μά

νδρας 3-2νδρας 3-2

Soccerland - Soccerland - ΑΟ ΛουτράκιΑΟ Λουτράκι

0-40-4

04-05:04-05:

Αμπελακιακός - ΠΑΟΚ ΜάΑμπελακιακός - ΠΑΟΚ Μά

νδρας 1-3νδρας 1-3

Soccerland - Soccerland - ΑΟ ΛουτράκιΑΟ Λουτράκι

2-62-6

06-07:06-07:

Αστέρας Μαγούλας - ΠΑΟΚΑστέρας Μαγούλας - ΠΑΟΚ

Μάνδρας 3-8Μάνδρας 3-8

Αίας Παραλίας -Αίας Παραλίας -

Πανελευσινιακός β´ 1-5Πανελευσινιακός β´ 1-5

Soccerland - Soccerland - ΑΟ ΛουτράκιΑΟ Λουτράκι

1-61-6

Βαθμολογίες Βαθμολογίες 

00-0100-01

ΠΑΟΚ Μάνδρας 6 αγ 14βΠΑΟΚ Μάνδρας 6 αγ 14β

Νέα Πέραμος 6αγ 14βΝέα Πέραμος 6αγ 14β

Ευκλείδης 5αγ 12βΕυκλείδης 5αγ 12β

Πανελευσιν.ά´ 6αγ 7βΠανελευσιν.ά´ 6αγ 7β

Πανελευσιν.β´ 4αγ 6βΠανελευσιν.β´ 4αγ 6β

Δύναμη 5αγ 3βΔύναμη 5αγ 3β

Αργώ Μεγάρων 4αγ 1βΑργώ Μεγάρων 4αγ 1β

Αστέρας Μαγ. 2αγ 0βΑστέρας Μαγ. 2αγ 0β

02-03:02-03:

Soccerland 11Soccerland 11αγ 24βαγ 24β

Ποσειδώνας 10αγ 22β Ποσειδώνας 10αγ 22β 

Νέα Πέραμος 8αγ 19βΝέα Πέραμος 8αγ 19β

Αμπελακιακός9αγ 17βΑμπελακιακός9αγ 17β

Σαλπέας 10αγ 16βΣαλπέας 10αγ 16β

Αργώ. 6αγ 16βΑργώ. 6αγ 16β

Πανελευσιν.ά´ 7αγ 15βΠανελευσιν.ά´ 7αγ 15β

Αο Λουτράκι 10αγ 14βΑο Λουτράκι 10αγ 14β

Δύναμη. 10αγ 12βΔύναμη. 10αγ 12β

Πανελευσιν.β´. 10αγ. 10βΠανελευσιν.β´. 10αγ. 10β

ΠΑΟΚ Μάνδρας 8αγ 10βΠΑΟΚ Μάνδρας 8αγ 10β

Ευκλείδης ά´. 8αγ. 7βΕυκλείδης ά´. 8αγ. 7β

Ειδυλλιακός. 6αγ. 6βΕιδυλλιακός. 6αγ. 6β

Αίας Παραλίας. 8Αγ. 4βΑίας Παραλίας. 8Αγ. 4β

Βύζας. 5αγ. 3βΒύζας. 5αγ. 3β

Ευκλείδης β. 5αγ. 0βΕυκλείδης β. 5αγ. 0β

04-05:04-05:

ΠΑΟΚ Μάνδρας 9αγ 25βΠΑΟΚ Μάνδρας 9αγ 25β

Ευκλείδης 10αγ. 24βΕυκλείδης 10αγ. 24β

Σαλπέας. 8αγ. 21βΣαλπέας. 8αγ. 21β

Αο Λουτράκι. 10αγ. 22βΑο Λουτράκι. 10αγ. 22β

Νέα Πέραμος 8αγ. 19βΝέα Πέραμος 8αγ. 19β

Soccerland. 10Soccerland. 10αγ. 17βαγ. 17β

Ποσειδώνας. 10αγ. 13βΠοσειδώνας. 10αγ. 13β

Βύζας. 9αγ. 12βΒύζας. 9αγ. 12β

Αργώ. 7αγ. 11βΑργώ. 7αγ. 11β

Πανελευσιν.β´. 9αγ. 9βΠανελευσιν.β´. 9αγ. 9β

Αμπελακιακός. 8αγ. 9βΑμπελακιακός. 8αγ. 9β

Δύναμη. 9αγ. 7βΔύναμη. 9αγ. 7β

Πανελευσιν.ά´. 7αγ. 4βΠανελευσιν.ά´. 7αγ. 4β

Ευκλείδης β´. 4αγ. 4βΕυκλείδης β´. 4αγ. 4β

Μεγαρα Μεγαρα sc. 7sc. 7αγ. 3βαγ. 3β

Ειδυλλιακός. 6αγ. 0βΕιδυλλιακός. 6αγ. 0β

06-07:06-07:

Αο Λουτράκι. 9αγ 27βΑο Λουτράκι. 9αγ 27β

Δύναμη. 8αγ 16βΔύναμη. 8αγ 16β

Soccerland. 11Soccerland. 11αγ 16βαγ 16β

Πανελευ. Β´. 7αγ 13βΠανελευ. Β´. 7αγ 13β

ΠΑΟΚ Μάνδρ. 6αγ 13βΠΑΟΚ Μάνδρ. 6αγ 13β

Ειδυλλιακός. 5αγ. 12βΕιδυλλιακός. 5αγ. 12β

Μέγαρα Μέγαρα sc. 7sc. 7αγ 11βαγ 11β

Πανελευσιν.ά´. 8αγ. 10βΠανελευσιν.ά´. 8αγ. 10β

Σαλπέας. 8αγ. 10βΣαλπέας. 8αγ. 10β

Βύζας. 8αγ. 9βΒύζας. 8αγ. 9β

Ευκλείδης. 6αγ 4βΕυκλείδης. 6αγ 4β

Αστέρας Μαγ. 4αγ. 3βΑστέρας Μαγ. 4αγ. 3β

Αίας Παραλ. 7αγ. 3βΑίας Παραλ. 7αγ. 3β

Αργώ. 6αγ. 0βΑργώ. 6αγ. 0β

08-+:08-+:

Μέγαρα Μέγαρα sc. 4sc. 4αγ 12βαγ 12β

Πανελευσιν.β´. 4αγ 7βΠανελευσιν.β´. 4αγ 7β

Βύζας. 6αγ 7βΒύζας. 6αγ 7β

Soccerland. 6Soccerland. 6αγ 6βαγ 6β

Δύναμη. 5αγ 5βΔύναμη. 5αγ 5β

Πανελευσιν.ά´. 2αγ 4βΠανελευσιν.ά´. 2αγ 4β

Αργώ. 4αγ 0βΑργώ. 4αγ 0β

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗΝ Γ’ ΘΝΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με τα παιχνίδια που έγιναν χθές της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
Γ’ Εθνικής, προέκυψαν οι τέσσερις ομάδες που θα συνεχίσουν για τη διεκ-
δίκηση του τροπαίου.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Δωτιέας Αγιάς
πέτυχε ίσως την πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία του, επικρατώντας 1-0 του
Άρη και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια. 

Στα Τρίκαλα η τοπική ομάδα επικράτησε με σχετική άνεση 4-2 της Καβά-
λας, σε ένα χορταστικό παιχνίδι. 

Στο Ζηρίνειο, η Κηφισιά δεν άφησε πολλά περιθώρια στον ΑΟ Λουτράκι
και επικράτησε 1-0 για να μπει στην τετράδα. Τέλος, ο Εθνικός αν και βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να πάρει την πρόκριση με 2-1 από την
αξιόμαχη Δόξα Νέας Μανωλάδας.

Οι τέσσερις ομάδες που πέρασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γ’ Εθνικής,  

Δωτιέας Αγιάς, Τρίκαλα, Κηφισιά και Εθνικός θα μπουν στην κληρωτίδα
την  Πέμπτη 22/1 στα γραφεία της ΕΠΟ, για να μάθουν πως διασταυρώνο-
νται στον δρόμο για τον τελικό. 

Όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, οι αγώνες των ημιτελικών θα
γίνουν την Τετάρτη 12/2 και ο μεγάλος τεχνικός θα διεξαχθεί το Σάββατο
21/3 σε ουδέτερη έδρα.
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΓΈΘΝΙΚΗ ΛΟΓΩ 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Την Κυριακή 25/1,δεν θα υπάρχει αγωνιστική

δράση στη Γ’ Εθνική αφού θα διεξαχθούν οι βου-

λευτικές εκλογές.

Η Επιτροπή Γ’ Εθνικής συνεδρίασε και προχώρη-

σε σε αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων, λόγω

των εκλογών. Ετσι, η 15η αγωνιστική θα διεξαχθεί

Τετάρτη 28/1.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής αποφά-

σισε να μεταθέσει την αγωνιστική που δε θα διεξα-

χθεί στις 25/1/2015 (λόγω των βουλευτικών εκλο-

γών) και να διαμορφώσει το αγωνιστικό πρόγραμ-

μα ως εξής:

1ος, 2ος & 3ος όμιλος

H 15η αγωνιστική της 25.01.15 θα διεξαχθεί την

Τετάρτη 28.01.15 και ώρα 15:00.

H 16η αγωνιστική της 28.01.15 θα διεξαχθεί στις

01.02.15 και ώρα 15:00.

H 17η αγωνιστική της 01.02.15 θα διεξαχθεί στις

08.02.15 και ώρα 15:00.

η 18η αγωνιστική της 08.02.15 θα διεξαχθεί στις

15.02.15 και ώρα 15:00.

H 19η αγωνιστική της 15.02.15 θα διεξαχθεί το

Σάββατο 21.02.15 και ώρα 15:00.

Aπό την 20ή αγωνιστική και μέχρι τη λήξη του

πρωταθλήματος το πρόγραμμα παραμένει ως έχει.

KAE ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  
Πρωτιά για τον Δήμο Αβραμίδη...

Ο Δήμος Αβραμίδης
της ομάδος ΚΑΕ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
στον αγώνα με τον
Παναθηναϊκό δεν έπαι-
ξε πολύ (4:11) αλλά
ήταν αρκετό αυτό για
να τον καταστήσει τον
παίκτη με τις περισσό-
τερες συμμετοχές στην
ιστορία της ομάδος
στην Basket League
ΣΚΡΑΤΣ. Ο αρχηγός
των “σταχυοφόρων”
έφτασε τις 50 και ξεπέ-
ρασε τον Θωμά Νίκου.
***Η προπώληση

εισιτηρίων για τον
αγώνα του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
τη Δευτερα 19/01/2015
(19:30) με τον Ολυ-
μπιακό για την 13η
αγωνιστική της Basket
League ΣΚΡΑΤΣ ξεκί-
νησε και γίνεται:
Πέμπτη 18:00-21:00
Παρασκευή 18:00-

21:00
Στο 2ο κλειστό Γήπε-

δο Ελευσίνας (ΓΟΥΒΑ)
Οι τιμές των εισητη-

ρίων είναι 15€ (μεγάλοι) 5€ (μικροί)
Η αγορά των εισητηρίων θα γίνετε μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτό-

τητας ύστερα από εντολή της αστυνομίας και τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα
δεν θα λειτουργήσουν.

ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ. 1-0 ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ  ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΜΠΑΜ... Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ 3-1

H Νέα Πέραμος ύστερα απο
επεισοδιακό αγώνα επικράτησε
στα Νεόκτιστα 1-0 της Ελπίδας
Ασπροπύργου και έθεσε υποψη-
φιότητα για τον τελικό. Ο αγώνας
ήταν επεισοδιακός σκληρός με
δυνατές μονομαχίες και με απο-
βολές. Το γκόλ που έκρινε την
αναμέτρηση σημειώθηκε στο
20'. Ο Γεωργιάδης ανατράπηκε
μέσα στην περιοχή απο τον Μπι-
ταξή. Την εσχάτη των ποινών
εκτέλεσε ο Καραγιάννης και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Διαιτήτευσε ο Σταθόπουλος με βοηθούς τους Φαρμάκη-Κρέτσιμο. Αποβλήθη-
καν οι: Μπιταξής, Ρασιάς, Πατσινίδης Β.

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κουτρουμάνος, Σακελλαρίου, Σταγάκης(46'Σταματά-
κης, Μπιταξής, Ρασσιάς, Καραμπέτσος, Μαντζιούρης, Δαφνάς, Ντόκα(69'Δημη-
τρίου),  Σταύρακας(46'Κουρτίδης), Βλαχάβας.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Μανώλης, Γεωργιάδης, Πατσιονίδης Κ, Λημνιάτης,
Τσιούνης, Αριστόπουλος(73'Λουκίδης), Καραγιάννης, Πατσινίδης Β), Τσαού-
σης(64'Φωτίου Γ), Καμπόλης(89'Νάκος).

ΑΤΤΑΛΟΣ-ΕΝΩΣΗ 1-3

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού
Δόξας βρίσκεται με το ένα πόδι στον
τελικό της διοργάνωσης κυπέλλου
στην Δυτική Αττική αφού επικράτη-
σε με 3-1 στη Νέα Πέραμο του Αττα-
λου με 3-1. Οι γηπεδούχοι έκαναν
ένσταση πλαστοπροσωπείας. Τα
γκόλ σημείωσαν οι: (31' Κομιώτης ,
Κοπαλάς 63', Καλογρίδης80' -- Κουϊμτσίδης 45'). Τον αγώνα διαιτήτευσε ο
Βάτσιος με βοηθούς τους Σταμάτη και Δημόπουλο.

ΑΤΤΑΛΟΣ: Πορανίδης, Φραγκόπουλος, Κουτσομύτης, Στάθης, Ετσταθιάδης,
Δικράν, Κουιμτζίδης,Μπαγδάτογλου, Μονέ, Τζελάι(67'Ασλανίδης), Αριστόπου-
λος(30'Βούκα).

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ: Σταθόπουλος, Καπίδης, Χελιώτης(71
Σιδηρόπουλος), Φωτιάδης, Πολυτάρχου Κ, Κάτσος, Κοπαλάς(82'Μούτας), Τσια-
νάκας,Κομιώτς,Καλογρίδης(87'Ρούπας), Καγκελίδης.
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Ε.Ε.: Αποζημιώσεις 33 εκ. € για τους 
Έλληνες παραγωγούς ροδακίνων

Την άμεση καταβολή αποζημιώσεων 33 εκ. ευρώ
στους Έλληνες παραγωγούς ροδακίνων και νεκταρι-
νιών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντι-
σταθμιστούν οι απώλειες εισοδήματος που είχαν το
2014 από την πτώση των τιμών, που προκάλεσε η
εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία.

Οι αποζημιώσεις, που αφορούν παραγωγούς
εννέα Νομών της Xώρας, θα καταβληθούν με τη
μορφή της στρεμματικής ενίσχυσης, ανάλογα με την
τιμή πώλησης των ροδακίνων και των νεκταρινιών
και με βάση την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
του 2014 για κάθε παραγωγό, με καθαρό και διαφα-
νή τρόπο.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί
επιστέγασμα μιας μεγάλης και επίπονης προσπά-
θειας που καταβλήθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Καρασμάνη, η
οποία ξεκίνησε από τις 16 Ιουλίου του 2014.

Συνελήφθησαν δύο συνεργοί του 
Χριστόδουλου Ξηρού

Σε συλλήψεις συνεργών του Χριστόδουλου Ξηρού
"προχώρησε" η ΕΛ.ΑΣ., σε συνέχεια των ερευνών της
Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, προσήχθησαν από την Καλαμάτα και
συνελήφθησαν στην έδρα της Αντιτρομοκρατικής, στην
Αθήνα, ένας 54χρονος Έλληνας και ένας 37χρονος
Αλβανός, σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης του επί-
κουρου ειδικού εφέτη ανακριτή Αθηνών, με τις κατηγο-
ρίες της ένταξης ως μέλους σε τρομοκρατική οργάνω-
ση, τρομοκρατικές πράξεις κατασκευής, προμήθειας
και κατοχής από κοινού εκρηκτικών υλών και βομβών,
τρομοκρατικές πράξεις παράνομης κατοχής από κοι-
νού πολεμικών τυφεκίων, πιστολιών, χειροβομβίδων,
πυρομαχικών, εκρηκτικών μηχανισμών και λοιπών
ειδών πολεμικού υλικού, τρομοκρατικές πράξεις παρά-
νομης κατοχής από κοινού διατρητικών και εκρηκτικών
βλημάτων, πλαστογραφία δημόσιου εγγράφου, με
σκοπό την τέλεση εγκλήματος και υπόθαλψη εγκλημα-
τία από κοινού.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν, σήμερα, στον
Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ
Φρίκη! Βρέθηκε διαμελισμένο πτώμα 
κοριτσιού σε παραλία της Χίου

Πτώμα κοριτσιού, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε
προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε χθες στη γλί-
στρα του αλιευτικού καταφυγίου Μυλαράκια της Χίου.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Σκυλίτσειο Γενικό
Νοσοκομείο του νησιού για τη διενέργεια νεκροψίας -
νεκροτομής.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συναγερμός για τα ναρκωτικά: 
Οι νέοι στρέφονται στο... «ακίνδυνο» χασίς 
- «Ντεμοντέ» η ηρωίνη, «ακριβή» η κοκαΐνη...

Θεωρούν “εκτός μόδας”
την ηρωίνη, χαρακτηρίζο-
ντας «περιθώριο» τους
χρήστες της, τους δελεά-
ζει η κοκαΐνη, αλλά τη
βρίσκουν ακριβή και
στρέφονται στο “ακίνδυ-

νο” και χωρίς εξάρτηση, όπως πιστεύουν, χασίς, νομίζο-
ντας μάλιστα ότι η χρήση του έχει ελάχιστες έως μηδα-
μινές επιπτώσεις από το νόμο!

Όλα τα παραπάνω είναι ορισμένες μόνο από τις αντι-
λήψεις που έχουν παιδιά, από 14 ετών έως τη μετεφη-
βική ηλικία, στις οποίες αναφέρθηκαν εκπρόσωποι της
Υπηρεσίας Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του
ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο ημερίδας για τη χρήση ουσιών και
την παραβατικότητα στους νέους.

Η Υπηρεσία λειτούργησε επί 6 μήνες, με παρεμβάσεις
σε ανήλικους και νέους έως 24 χρόνων, οι οποίοι βρί-
σκονταν σε αστυνομικά τμήματα εξαιτίας των παράνο-
μων ουσιών.

“Είδαμε συνολικά 112 έφηβους και νεαρούς ενήλικες,
εκ των οποίων οι 78 δήλωσαν ότι θέλουν να παρακο-
λουθήσουν προγράμματα συμβουλευτικής αλλά τελικά,
μόνο οι 26 απ' αυτούς προσήλθαν στον χώρο μας” εξή-
γησε η εποπτεύουσα της υπηρεσίας, ψυχίατρος Μαίρη
Μάντση.

Πάντως οι ανήλικοι και οι νεαροί χρήστες με τους οποί-
ους ήρθε σε επαφή η Υπηρεσία, προέρχονταν από όλα
τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και ήταν Έλληνες
στην πλειοψηφία.

Όσον αφορά τους γονείς, οι οποίοι ειδοποιούνται από
την αστυνομία όταν οι παραβάτες είναι κάτω των 17
χρόνων, φαίνεται να... πέφτουν από τα σύννεφα, όταν
μαθαίνουν ότι τα παιδιά τους είναι χρήστες ναρκωτικών.

“Μάλλον όμως εθελοτυφλούν, αισθάνονται ενοχές και
δεν θέλουν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει στα παι-
διά τους” λέει η κ. Μάντση.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τη χρήση χασίς,
που έδωσε ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτι-
κών κ.Δεληγιάννης, σημειώνοντας μάλιστα ότι φέτος
κατασχέθηκε ένας τόνος και 200 κιλά χασίς, αριθμός
που το 2013 ήταν μόλις 150 κιλά.

Μείωση, σε σχέση με πέρυσι, υπάρχει στις κατασχε-
θείσες ποσότητες ηρωίνης, από 33 κιλά το 2013 στα 7
κιλά το 2014, ενώ από το σύνολο των περίπου 2000
συλλήψεων για περιπτώσεις ναρκωτικών, οι 300 ήταν
ανήλικοι ή μετεφηβικής ηλικίας” ξεκαθάρισε.

Μέσα στην ΕΛ.ΑΣ. η λειτουργία 
της Δημοτικής Αστυνομίας
Νόμιμο έκρινε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το

σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Δημοτική Αστυνομία, που
είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, ωστόσο κρί-
νεται αναγκαίο να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις που επέφε-
ρε ο νόμος 4249/2014 για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή, η Δημοτική Αστυνομία επανι-
δρύεται εντός της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το σχέδιο Διατάγματος, η επανίδρυση της Δημοτικής
Αστυνομίας, θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το
2014 με 192.000 ευρώ περίπου και με 241.000 ευρώ τα επόμενα
έτη.

Σύμφωνα με το διάταγμα:
- Ιδρύονται πέντε Τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας στην Αστυνομι-

κή Διεύθυνση Αθηνών και από ένα στις Αστυνομικές Διευθύνσεις
Θεσσαλονίκης και Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος), ενώ παράλληλα θα
συσταθούν 17 Γραφεία Δημοτικής Αστυνομίας στα Αστυνομικά
Τμήματα: Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,
Κηφισιάς, Βούλας, Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Δράμας, Καβάλας,
Κατερίνης, Έδεσσας, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Λάρισας, Πατρών,
Κω, Χανίων και Ηρακλείου.

- Τα Τμήματα της Δημοτικής Αστυνομίας θα στελεχωθούν από
αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ., Δημοτικούς Αστυνομικούς και πολιτικό
προσωπικό, ενώ θα λειτουργούν καθημερινά σε 24ωρη βάση, ενώ
Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας θα τοποθετη-
θούν Αστυνόμοι Α' ή κατώτεροι αξιωματικοί και θα έχουν τον τίτλο
Διοικητή, ενώ Υποδιοικητές θα τοποθετηθούν κατώτεροι αξιωματι-
κοί της ΕΛ.ΑΣ.

- Προϊστάμενοι των Γραφείων Δημοτικής Αστυνομίας θα τοποθε-
τηθούν Δημοτικοί Αστυνομικοί κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., καθώς και
βαθμοφόροι της ΕΛ.ΑΣ. από το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου έως
και του Υπαστυνόμου Α'.

- Οι Δημοτικοί Αστυ-
νομικοί θα φέρουν
στολή με το έμβλημα
της ΕΛ.ΑΣ., σφυρί-
χτρα, χειροπέδες,
αστυνομική ράβδο
και συσκευή επικοι-
νωνίας με το Τμήμα.

- Στις αρμοδιότητες των Δημοτικών Αστυνομικών είναι η αφαίρε-
ση πινακίδων των αυτοκινήτων και δικύκλων, η αφαίρεση άδειας
οδηγού και άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και η επιβολή προ-
στίμων για όσους σταθμεύουν παράνομα, ενώ πρόστιμα θα μπο-
ρούν να επιβάλλουν και για άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

- Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί θα μπορούν να ρυθμίζουν την κυκλο-
φορία των οχημάτων με υποδείξεις των τροχονόμων στο Δημοτικό
δίκτυο, σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου που διέρ-
χεται μέσα από τις κατοικημένες περιοχές, ενώ θα μπορούν να
ελέγχουν τη λειτουργία των καταστημάτων, θεάτρων και κινηματο-
γράφων.

- Μέσα στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται ο έλεγχος τήρησης
του ωραρίου λειτουργίας κάθε μορφής καταστήματος, η σφράγιση
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ θα  έχουν
ακόμη την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου κατά τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.

- Επίσης, θα εκτελούν καθήκοντα Αστυνομικού Γειτονιάς μαζί με
την ΕΛ.ΑΣ., ενώ πρέπει να απέχουν από πράξεις ανάρμοστης
συμπεριφοράς και ειδικά από ενέργειες που ενέχουν στοιχεία
ρατσισμού, ιδιοτέλειας, αγένειας, απροθυμίας και αδιαφορίας, ενώ
πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια, αξιοπρέπεια και σεβα-
σμός προς τους πολίτες.

Γκ. Χαρδούβελης: 
«Χωρίς την ολοκλήρωση του 

Προγράμματος, η ΕΚΤ δεν θα παρέχει 
τη συνήθη ρευστότητα»

«Χωρίς την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η
ΕΚΤ δεν θα παρέχει τη συνήθη ρευστότητα που
παρέχει στις ελληνικές τράπεζες η οποία το Νοέμ-
βριο ανέρχονταν σε περίπου  45 δισ. ευρώ» δήλω-
σε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης
το βράδυ της Τρίτης κρούωντας τον κώδωνα του κιν-
δύνου για τις επίπτώσεις που θα είχε μια απόφαση
για ρήξη με την τρόικα.

Στο ίδιο κλίμα ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε
ότι οι τράπεζες θα αναγκαστούν σε αυτή την περί-
πτωση «να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό του ELA
(Emergency Liquidity Assistance) από την Τράπεζα 

της Ελλάδος, ο οποίος λειτουργεί με αποκλειστικό
εγγυητή το ελληνικό Δημόσιο και κοστίζει περισσότε-
ρο. Το επιπλέον κόστος θα πιέσει τα εγχώρια επιτό-
κια δανεισμού των επιχειρήσεων και νοικοκυριών
ακόμα πιο ψηλά».

Μιλώντας σε εκδήλωση του  Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου ο κ. Χαρδούβελης υποστήριξε ότι η
κυβέρνηση που θα εκλεγεί «θα αναλάβει να ολοκλη-
ρώσει την τελευταία αξιολόγηση του 2ου Προγράμ-
ματος Οικονομικής Προσαρμογής μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου 2015».  

«Ο χρόνος δεν είναι μεγάλος και χωρίς την ολο-
κλήρωση του Προγράμματος μέσα σε ένα αποδεκτό
χρονικό διάστημα, το κόστος για τη χώρα μεγεθύνε-
ται υπέρμετρα» είπε ο Υπουργός και προχώρησε σε
λεπτομερή παράθεση των κινδύνων και απωλειών
αν δεν κλέισει η τελευταία αξιολόγηση της τρόικας.
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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

(5.1.15)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

22.5.14
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω

φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

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

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

Αποτελεί, πλέον, κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η
προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου και ειδικό-
τερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδέεται
άρρηκτα με την παιδεία και την εκπαίδευσή μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νεαρών
πολιτών για τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στη θάλασσα
και τις ακτές, υπήρξε όχι μόνο βασικός άξονας του ευρωπαϊ-
κού έργου LIFE AMMOS, το οποίο συντονίζει από το 2013 το
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και αποσκοπεί στην πρόληψη και
τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες,
αλλά και σημείο αιχμής για τη συνέχιση της συγκεκριμένης
προσπάθειας.

Οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν
επισκέψεις σε σχολεία των τριών μεγαλύτερων αστικών
κέντρων της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας),
σεμινάρια εκπαιδευτικών, καθώς και ένα Ολοκληρωμένο
Εκπαιδευτικό Πακέτο με τίτλο : “Θαλάσσια απορρίμματα – Το
αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες” με
στόχο τη βέλτιστη δυνατή και πλέον εποικοδομητική ενημέ-
ρωση των μαθητών.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE
AMMOS έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε πάνω
από 40 σχολεία, στη διάρκεια των οποίων 4.000 περίπου
μαθητές ενημερώθηκαν από ειδικά καταρτισμένους συνεργά-
τες για την τεράστια σημασία των θαλάσσιων οικοσυστημά-
των, τις συνέπειες των ανθρωπογενών πιέσεων σε αυτά και
ειδικότερα για τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις που προκαλούν
στο περιβάλλον τα θαλάσσια απορρίμματα. 

Οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με
χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, συνοδεύονται
από δημιουργική συζήτηση, ενθαρρύνουν την ανάληψη δρά-
σης από τους ίδιους τους μαθητές και προσαρμόζονται ανά-
λογα με την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα.

Παράλληλα, και προς υποβοήθηση των εκπαιδευτικών
που αποφάσισαν να ενσωματώσουν στην ύλη τους εκπαίδευ-
ση των μαθητών τους πάνω στην κρίσιμη αυτή θεματική,
πραγματοποιήθηκαν 14 σεμινάρια εκπαιδευτικών – 5 εκ των
οποίων βιωματικά. 

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια, τα οποία υλοποιήθηκαν σε
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων,
είχαν διττό στόχο: αφενός την ενημέρωση των εκπαιδευτικών
αναφορικά με το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και
αφετέρου την εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικές μεθόδους και
τεχνικές που έχουν κριθεί ως αποτελεσματικότερες κατά την
υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο προς ενίσχυση των Εκπαι-
δευτικών υπήρξε το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο με
τίτλο : “Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώ-
πων στις ακτές και τις θάλασσες” το οποίο σχεδιάστηκε με
βάση τις βασικές αρχές της θεωρίας και της μεθοδολογίας της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Βασικό κορμό του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού
Πακέτου αποτελούν τα Φύλλα Πληροφοριών και τα Φύλλα
Εργασίας, που συνυφαίνουν ιδανικά τη θεωρία με την πράξη
και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν μέσα
από συναφείς δραστηριότητες, όσα έμαθαν για την ανάγκη
διαφύλαξης των ακτών από τα απορρίμματα. Επιπρόσθετα
στο Εκπαιδευτικό Πακέτο περιλαμβάνονται μια Εισαγωγή με
χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμενό του, καθώς και
Διευκρινίσεις προς τους Εκπαιδευτικούς με οδηγίες για την
ενδεδειγμένη υλοποίησή του.

Τέλος, κομβικής σημασίας για την ουσιαστική και διαχρονι-
κή πραγμάτωση των στόχων του έργου LIFE AMMOS είναι η
εκστρατεία Do It Yourself που ενθαρρύνει μικρούς και μεγά-
λους να σχεδιάσουν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης,

καθώς και να υλοποιήσουν μια εθελοντική δράση καταγραφής
απορριμμάτων καπνιστών, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα οδη-
γίες, προτάσεις και τα απαραίτητα εργαλεία. 

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η εν λόγω
εκστρατεία δίνει μια πρώτης τάξης ευκαιρία στους εκπαιδευτι-
κούς να μεταφέρουν σε δράση πεδίου τα μηνύματα που μετα-
λαμπάδευσαν στους μαθητές τους και να αναδείξουν παράλ-
ληλα τη σημασία της ανάληψης προσωπικής ευθύνης και
προσπάθειας για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Οι παραπάνω δράσεις, έχοντας συντελέσει καθοριστικά
στην ουσιαστική ενημέρωση χιλιάδων μαθητών και μέσα από
αυτούς στην περαιτέρω διάχυση των στόχων του έργου LIFE
AMMOS, συνεχίζονται δυναμικά, αποσκοπώντας στη μεγιστο-
ποίηση των αποτελεσμάτων τους, στην εμπέδωση της ανα-
γκαιότητας διαφύλαξης των ακτών από τα πάσης φύσεως
απορρίμματα και στη σημασία της διαμόρφωσης μιας νέας
κουλτούρας στην κατεύθυνση της ανάληψης προσωπικής
ευθύνης και πρωτοβουλίας. 

Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, ο χώρος της εκπαίδευσης αναδει-
κνύεται ως βασικό πεδίο διαρκούς εφαρμογής και εξέλιξης των
πρακτικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που
αποτελεί και πρωταρχική επιδίωξη του έργου LIFE AMMOS.  

Οι παρουσιάσεις  στα σχολεία θα εξακολουθήσουν και για
το προσεχές διάστημα, ενώ το Εκπαιδευτικό Πακέτο βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Έργου για άμεση χρήση τους
από τους εκπαιδευτικούς.

Δείτε αναλυτικά:
Το έργο LIFE AMMOS - http://www.life-ammos.gr
To Εκπαιδευτικό Πακέτο - http://www.life-

ammos.gr/ekpaideutiko-iliko
Την εκστρατεία Do It Yourself - http://www.life-

ammos.gr/υλικό-εκστρατείας

Ευρωπαϊκό έργο LIFE AMMOS: Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε πρώτο πλάνο
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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

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

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
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Επιδείνωση της οικονομικής κατά-
στασης στη χώρα προβλέπει, φέτος, το
60% των εργαζομένων και μόλις το
26% αναμένει αύξηση μισθών, σύμφω-
να με έρευνα της Randstad που εμμέ-
σως επιβεβαιώνεται από τη συνεχιζό-
μενη υπογραφή νέων επιχειρησιακών
συμβάσεων εργασίας. 

Στις πρώτες έξι συμβάσεις που τέθηκαν σε ισχύ από
την 1/1/2015 περιλαμβάνονται συμφωνίες για μειώσεις
αποδοχών έως και 20% (στη βιομηχανία γάλακτος
ΝΕΟΓΑΛ) και την καταβολή των νομοθετημένων κατώ-
τατων ορίων (586 ευρώ για τους άνω των 25 ετών και
510 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών). Αντίστοιχες συμ-
φωνίες είχαν συναφθεί, μέσω επιχειρησιακών συμβάσε-
ων, το 2014, με πρόβλεψη να ισχύσουν, οι περισσότε-
ρες, ολόκληρο το 2015 ή ακόμη και το 2016.

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ 
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε

μέσω on - line ερωτηματολογίου σε δείγμα 405 εργαζο-
μένων ηλικίας 18 - 65 ετών, μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 5
Νοεμβρίου 2014, μόνο το 29% των εργαζομένων δήλω-

σε ότι αναμένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
μέσα στο 2015. Το 60% είναι πεπεισμένο ότι «η οικονο-
μική κατάσταση στη χώρα θα επιδεινωθεί» μόνο το 26%
και το 22% περιμένει αύξηση μισθού ή ενός «μπόνους»,
αντίστοιχα, στο τέλος της χρονιάς, ενώ το 54% αναμένει
ότι θα εργάζεται σε διαφορετική δουλειά μέσα στους
επόμενους έξι μήνες. 

Ωστόσο, το 47% θεωρεί ότι θα είναι σε θέση να βρει
μια ανάλογη εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες,
ποσοστό που καταγράφει μικρή πτώση συγκριτικά με το
τρίτο τρίμηνο του 2014 (52%). Παράλληλα το 35% είναι
πεπεισμένο ότι το επάγγελμά του θα αυτοματοποιηθεί
μέσα στην επόμενη δεκαετία και το 39% δήλωσε ότι για
συγκεκριμένες εργασίες, ήδη, οι εργοδότες απευθύνο-
νται ολοένα και περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργά-
τες, οι οποίοι εργάζονται αυτόνομα (freelance talent).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Υψηλό (παρότι μειώθηκε κατά 4%) είναι το ποσοστό

των εργαζομένων που φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση
εργασίας τους (στο 35% έναντι 39% που ήταν το γ' τρί-
μηνο του 2014). Τα μεγαλύτερα ποσοστά φόβου απώ-
λειας της εργασίας καταγράφηκαν στους τομείς της εξό-
ρυξης (33%), της γεωργίας (25%), της υγείας (23%), της
αυτοκινητοβιομηχανίας (20%) και των κατασκευαστικών
(19%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι εργαζόμενοι στον
δημόσιο τομέα αλλά και τις υπηρεσίες Πληροφορικής
εμφανίζονται να νιώθουν τον φόβο απώλειας της εργα-
σίας σε πολύ χαμηλά ποσοστά της τάξης του 4% και
5%, αντίστοιχα.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων κατά το τέταρτο τρί-
μηνο, το 19% των εργαζομένων δήλωσε ότι άλλαξε
επάγγελμα τους τελευταίους έξι μήνες. Οι κλάδοι που
παρουσίασαν την υψηλότερη κινητικότητα εργαζομένων
ήταν τα ορυχεία (50%), οι αυτοκινητοβιομηχανίες (40%)
και ο κλάδος της κατασκευής χημικών προϊόντων
(31%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ηλικιακά, το μικρότερο ποσο-
στό κινητικότητας καταγράφηκε στις ηλικίες 55 έως 64
ετών (11%), ενώ το μεγαλύτερο το κατέγραψε η ηλικια-
κή ομάδα 18-24 ετών (27%).

Συνολικά, το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι άλλα-
ξε επάγγελμα κατά τους τελευταίους έξι μήνες, με
σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και ένα
26% δήλωσε ως αιτία την προσωπική ανάγκη για αλλα-
γή.

Το 19% δήλωσε ότι η αλλαγή εργασίας σχετίζεται με
αλλαγή στην επιχειρησιακή δομή της εταιρείας που
εργαζόταν (συγχώνευση ή αναδιοργάνωση) ενώ το 17%
απάντησε ότι η αλλαγή οφείλεται στην δυσαρέσκεια από
τον εργοδότη και την προσωπική φιλοδοξία για ανέλιξη
στη διοικητική ιεραρχία.

ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΟΙ 6 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Μόνο το 29% «βλέπει» βελτίωση στην οικονομία

Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από 

τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας  θα διανέμει πατάτες στην τιμή 

των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει 
το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην παραλία 

Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 


