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Μήνυμα για την ημέρα της 25ης Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου 1821, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της απόφασης
ενός υπόδουλου έθνους να αποτινάξει τον ζυγό της οθωμανικής
σκλαβιάς να αντιταχθεί στις ιστορικές συνθήκες, και να
κατακτήσει την θέση που του ανήκει στον σύγχρονο κόσμο.
Φέτος η ημέρα αυτή μας βρίσκει σε “εμπόλεμη” κατάσταση λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού. Eνωμένοι όμως θα νικήσουμε ξανά!
Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους και… συνεχίζουμε.

Καθηγητής Ανδρέας ΒασιλόπουλοςΑντιδημάρχος Περιβάλλοντος,
Παιδείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής
Πολιτικής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ :Ντροπή
να
μπαίνει
η
«πολιτική
καριέρα» ορισμένων πάνω από

τα προβλήματα των δημοτών
Ντροπή να μπαίνει η «πολιτική καριέρα» ορισμένων πάνω από τα
προβλήματα των δημοτών

Με αφορμή το ευαίσθητο θέμα με την κεραία κινητής τηλεφωνίας
στις Μαρίκες, την έντονη συνεδρίαση στο Δημοτικό μας
Συμβούλιο, αλλά και τις συζητήσεις που ακολούθησαν στα
πεζοδρόμια και στα τοπικά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, θέλω να
καταγγείλω την προσπάθεια όλων εκείνων που επιχειρούν να
κάνουν «πολιτική καριέρα» επάνω στα προβλήματα των δημοτών
μας. Είναι λυπηρό να κυριαρχεί το προσωπικό, με φράσεις όπως
«δική μου ήταν η πρόταση» ή «δεν θα γινόταν εάν δεν πίεζα
εγώ», και όχι η ουσία. Τέτοιες λογικές διασπούν το δημοτικό
συμβούλιο, διασπούν τους κατοίκους και μειώνουν τη δύναμή μας
στο να τεκμηριώσουμε την αντίδρασή μας. Ας προσπαθήσουμε, σε
όποια παράταξη και εάν βρίσκεται ο καθένας από εμάς, να
διατηρήσουμε τη συλλογικότητα και να επικεντρωθούμε στις
διεκδικήσεις και στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της προστασίας της
υγείας των δημοτών και υπέρ της στήριξης των διεκδικήσεων,
θέτοντας όμως ως προϋπόθεση το ότι πρέπει να συγκεντρωθούν
στοιχεία από τις υπηρεσίες και τότε να λάβουμε τις όποιες
αποφάσεις μας.

Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος
Καθηγητής Γεωπληροφορικής
Αντιδήμαρχος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλ 2294-321044, κιν. 6942-790900
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DiscoverEU: Μία εξαιρετική
πρωτοβουλία για νέους 18 ετών
Αν είσαι 18 ετών και σου αρέσει η περιπέτεια, ετοιμάσου να
εξερευνήσεις την Ευρώπη παίρνοντας μέρος στο DiscoverEU.

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσα από
μαθησιακές εμπειρίες. Ταξιδεύοντας κυρίως σιδηροδρομικώς, οι
νέοι 18 ετών θα ανακαλύψουν τα εκπληκτικά τοπία της Ευρώπης
και την ποικιλία των πόλεων και των χωριών της, θα
συμμετάσχουν σε μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους δώσει τη
δυνατότητα να επωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την πολυμορφία
της Ευρώπης, να μάθουν για την ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά και ιστορία. Επιπλέον, με το DiscoverEU θα
αναπτύξουν δεξιότητες ζωής σημαντικές για το μέλλον τους, όπως
ανεξαρτησία, εμπιστοσύνη και ανοιχτό πνεύμα απέναντι σε άλλους
πολιτισμούς. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνηση
07/11 και θα διαρκέσει έως τις 28/11/2019.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να μην χαθεί καμία ευκαιρία!

Δες
περισσότερες
πληροφορίες
εδώ
https://europa.eu/youth/discovereu_el?fbclid=IwAR0eqCyELsfTzG_

I5nY6KyymNUAxyBqf-8F8G0JDZf7yggNTd6KM69kNNH4

Με εκτίμηση,Γραφείο καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου
Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος,
Παιδείας,
Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
τηλ. 22943-21044, κιν. 6942-790900
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Άρθρο
Αντιδημάρχου
κ.
Βασιλόπουλου ” Ας επιτρέψουμε
στο φως του ήλιου, να φωτίσει
το μέλλον της πόλης μας”
Ας επιτρέψουμε στο φως του ήλιου, να φωτίσει το μέλλον της
πόλης μας.
Από όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση
προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε και να υιοθετούμε συνεχώς τις
καλές πρακτικές. Έτσι λοιπόν, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
υπερψηφίσαμε τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου.

Μια ενεργειακή κοινότητα, η οποία αποτελείται από το Δήμο, το
ΔΟΠΑΠ, το ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καρβουνίδης, το ΝΠΙΔ ΔΕΑΑΠ – ΜΑΕ, τις
σχολικές επιτροπές Α/Βαθμιας και Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4513/2018 δόθηκε η δυνατότητα σε Δήμους,
όπως είναι ο δικός μας, να προχωρήσουν σταδιακά σε ενέργειες
που μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να
επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τελικός ωφελούμενος είναι το περιβάλλον μας και τα νοικοκυριά
που θα μπορούν να έχουν δωρεάν ή μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού
ρεύματος. Η χρηματοδότηση προβλέπεται μέσω ΕΣΠΑ σε ποσοστό
περίπου 40%, μέσω του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, καθώς
και μέσω αξιοποίησης ιδίων πόρων.

Όλα αυτά με απλά λόγια σημαίνουν:

1. Δράσεις για την ενεργειακή υποστήριξη νοικοκυριών με
κοινωνικά κριτήρια
2. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας
3. Προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων
4. Μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο)
5. Καθαρότερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ο Δήμος μας, στο σύνολό
του, πρέπει να περάσει στη καθαρή πράσινη ανάπτυξη και να
συμβάλει στη προστασία του Περιβάλλοντος.

Όχι στα λόγια, αλλά με ουσιαστικές πράξεις. Συγχαρητήρια σε
όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία
μακάρι το δημοτικό συμβούλιο να είχε στηρίξει ομόφωνα και όχι
μόνο με απλή πλειοψηφία.

Ανδρέας Βασιλόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Παιδείας,

Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ψηφιακής Πολιτικής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
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Δήλωση Αντιδημάρχου ΡαφήναςΠικερμίου κυρίου Βασιλόπουλου
για
δημοσιεύματα
τοπικής
ιστοσελίδας
Συνέπεια θέσεων…
Με αφορμή πρόσφατο

δημοσίευμα

σε

τοπική

ιστοσελίδα,

διευκρινίζω ότι η αρνητική μου ψήφος για τη διοίκηση της ΔΕΑΠ
σχετίζεται με την παλαιότερη στάση μου, όταν και είχα
καταψηφίσει τον απολογισμό που είχε φέρει στο ΔΣ η τότε
διοίκηση.

Με τα προτεινόμενα
πρόσωπα δεν υφίσταται
αντιπαράθεση.

ούτε

πολιτική

ούτε

προσωπική

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Βασιλόπουλος
Αντιδημάρχος Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
τηλ. 22943-21044, κιν. 6942-790900
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Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος δίπλα
στους 1ετείς φοιτητές για 3η
συνεχόμενη χρονιά
Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος δίπλα στους 1ετείς φοιτητές για 3η
συνεχόμενη χρονιά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Σπουδάζω σωστά – Αξιοποιώ το χρόνο μου»

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, ο καθηγητής Γεωπληροφορικής και
Αντιδήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ανδρέας Βασιλόπουλος, δίπλα
στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές με το εκπαιδευτικό
σεμινάριο «Σπουδάζω σωστά – Αξιοποιώ το χρόνο μου».

Πέμπτη 19/09 στις 18.00 το απόγευμα στη ΡΑΦΗΝΑ (στη Βιβλιοθήκη
του Πνευματικού Κέντρου), και Σάββατο 21/09 στις 10.30 το πρωί
στο ΠΙΚΕΡΜΙ (στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου). Η
συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια «Σπουδάζω σωστά – Αξιοποιώ το χρόνο
μου» έχουν στόχο τη βοήθεια των πρωτοετών φοιτητών στις
σπουδές τους. Περιλαμβάνουν πρακτικές συμβουλές για όσα θα
συναντήσουν στα χρόνια προπτυχιακής και μεταπτυχιακής
φοίτησης, όπως τον τρόπο επιλογής και παρακολούθησης

μαθημάτων/εργαστηρίων, την τήρηση σημειώσεων, τη βελτίωση της
μνήμης και το αποτελεσματικό διάβασμα, ώστε τελειώνοντας να
έχουν ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα, ανταγωνιστικό στην
σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος, εισηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος
του σεμιναρίου, αξιοποιώντας εμπειρία ετών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, προσφέρει στα παιδιά
με παραστατικό τρόπο, μεθόδους για να διαβάζουν και να
σημειώνουν, να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να κάνουν σωστές
εργασίες, να επιλέγουν μαθήματα, αλλά και να χτίζουν ένα
ανταγωνιστικό βιογραφικό για την αγορά εργασίας.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου

Αντιδήμαρχου Ραφήνας-Πικερμίου

τηλ. 210 8056325 – κιν. 6942 790900
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Βάσεις 2019: Συγχαρητήρια από
τον Ανδρέα Βασιλόπουλο στους
νέους φοιτητές
Συγχαρητήριο μήνυμα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς,
έστειλε ο επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης και Δημοτικός
Σύμβουλος
Ραφήνας-Πικερμίου,
καθηγητής
Ανδρέας
Βασιλόπουλος, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του υπουργείου
Παιδείας με τα αποτελέσματα των φετινών βάσεων εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο κ. Βασιλόπουλος μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του
λογαριασμό στο fb αναφέρει:

“Η πορεία μετά το Λύκειο, για επιτυχόντες και μη, είναι η αρχή
ενός
πολύ
ενδιαφέροντος
και
σημαντικού
κεφαλαίου.Συγχαρητήρια στους μαθητές, στους γονείς και
εκπαιδευτικούς για τον αγώνα που έδωσαν έως σήμερα. Προσωπικά
και με την εμπειρία του καθηγητή στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τα
τελευταία 10 χρόνια, οφείλω να υπογραμμίσω τη αξία της
αποτελεσματικής και όχι συμβατικής φοίτησης. Αυτή θα δώσει τα
απαραίτητα εφόδια για συνέχιση των σπουδών και για την
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Όπως κάθε χρονιά, είμαι δίπλα στους φοιτητές της Ραφήνας και
του Πικερμίου, συμβάλλοντας στη όσο καλύτερη αξιοποίηση των
σπουδών τους. Σύντομα θα διοργανώσουμε και φέτος (θα βγει
σχετική ανακοίνωση) το δωρεάν σεμινάριο «Σπουδάζω σωστά,

αξιοποιώ τον χρόνο μου» για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς
φοιτητές μας.”

Τα δωρεάν σεμινάρια «Σπουδάζω σωστά, αξιοποιώ τον χρόνο
μου» που διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Ανδρέα Βασιλόπουλου
κάθε χρόνο και αποτελούν πλέον θεσμό, απευθύνονται
στους πρωτοετείς φοιτητές του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οι
οποίοι πέτυχαν μετά από σπουδαίο αγώνα, την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μέσα από τη δράση αυτή, ο Ανδρέας Βασιλόπουλος, εισηγητής και
επιστημονικός υπεύθυνος του σεμιναρίου παρουσιάζει στους νέους
φοιτητές, πρακτικές οδηγίες μελέτης, συμπεριφοράς και
αξιοποίησης του χρόνου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της
απόδοσης, από την πρώτη ημέρα στα φοιτητικά έδρανα ως την
ολοκλήρωση των σπουδών τους.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου

Δημοτικού Συμβούλου Ραφήνας-Πικερμίου

τηλ. 210 8056325 – κιν. 6942 790900
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Συνάντηση Ανδρέα Βασιλόπουλου
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη
στο
οικόπεδο
Αντωνίου
Ολοκλήρωση της υλοτόμησης, απομάκρυνση των καμένων και λύση
στην καθυστέρηση έκδοσης αδειών ζήτησε ο Ανδρέας Βασιλόπουλος
από τον πρωθυπουργό.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο επικεφαλής της Δύναμης
Ανάπτυξης και Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου,
καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος, για την άμεση λύση που δόθηκε
και την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης από το οικόπεδο “βόμβα”
στην Α’ είσοδο του Νέου Βουτζά στη Ραφήνα, με αφορμή τη
σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
σημείο.

Ο επικεφαλής μας στη διάρκεια της επίσκεψης είχε την ευκαιρία
να συζητήσει με τον πρωθυπουργό, ενώ μεταξύ άλλων του μετέφερε
το αίτημα των κατοίκων να ολοκληρωθεί επιτέλους η υλοτόμηση
και απομάκρυνση των καμένων, όπως επίσης και να δοθεί λύση στο
θέμα έκδοσης αδειών στην πυρόπληκτη περιοχή.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο
facebook, ανέφερε:

“Σήμερα μας επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο
πολυσυζητημένο οικόπεδο “βόμβα” στην Α’ είσοδο του Νέου Βουτζά
στη Ραφήνα. Πέρα από την ικανοποίησή μου για την άμεση λύση
που έδωσε στην απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, του μετέφερα και
το αίτημα να ολοκληρωθεί επιτέλους η υλοτόμηση και απομάκρυνση
των καμένων, όπως επίσης και να δοθεί λύση στο θέμα έκδοσης
αδειών στην πυρόπληκτη περιοχή. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος,
βλέπω θετική σκέψη και θετική διάθεση.”

(Φωτό: EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου

Δημοτικού Συμβούλου Ραφήνας-Πικερμίου

τηλ. 210 8056325 – κιν. 6942 790900
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Συνεχίζεται
η
δωρεάν
κυκλοφορία του τουριστικού
χάρτη Ραφήνας – Πικερμίου
Συνεχίζεται η δωρεάν κυκλοφορία του τουριστικού χάρτη Ραφήνας
– Πικερμίου, ο οποίος αποτελεί και τον μοναδικό χάρτη προβολής
της περιοχής. Ο χάρτης, αποτελεί μία πρωτοβουλία του δημοτικού
συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου και της ομάδας του, για τρίτη
συνεχή χρονιά και διατίθεται δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις
της Ραφήνας και του Πικερμίου προς διευκόλυνση των τουριστών
και των επισκεπτών της περιοχής μας.

Όσοι επιθυμούν επιπλέον ανάτυπα, μπορούν να επικοινωνούν στο
210
8056325
ή
στο
κινητό
6942
790900
ή
να
στείλουν email στο info@dynamianaptyxis.gr.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου
Δημοτικού Συμβούλου Ραφήνας-Πικερμίου
τηλ. 210 8056325 – κιν. 6942 790900
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ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Συνεχίζεται
η υποβολή αιτήσεων για τις
επιδοτήσεις
πυρόπληκτων
τοπικών επιχειρήσεων
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τις επιδοτήσεις πυρόπληκτων
τοπικών επιχειρήσεων

Με εντατικούς ρυθμούς ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας
Βασιλόπουλος, συνεχίζει τη δράση δωρεάν υποστήριξης τοπικών
επιχειρήσεων.

Αυτή τη φορά εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου του,
βοηθούν δωρεάν τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν πλήρη φάκελο και
να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018». Το πρόγραμμα που «τρέχει» από
τον Μάιο, επιδοτεί το απολεσθέν εισόδημα μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων για το έτος 2018, με ενίσχυση ύψους από
1.000€ έως 60.000€.

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις από τη Ραφήνα, το Πικέρμι
αλλά και το Μάτι, έχουν ήδη ολοκληρώσει τον αρχικό έλεγχο
επιλεξιμότητας, ενώ πολλές έχουν ήδη συγκεντρώσει και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και βρίσκονται στο στάδιο
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Βασικός στόχος του Ανδρέα Βασιλόπουλου είναι να κατατεθούν οι
πλήρεις φάκελοι επιδότησης όλων των επιχειρήσεων μέχρι τις
02/08, ώστε να εξασφαλιστεί η επιδότηση των επιχειρήσεων, αφού
σύμφωνα με την προκήρυξη όλα τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν με
σειρά προτεραιότητας υποβολής μέχρι εξάντλησης του
προϋπολογισμού.

Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ο ουσιαστικός ρόλος που
πρέπει και μπορούν να έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι στην τοπική
κοινωνία.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ανακοίνωση
Ανδρέα
Βασιλόπουλου για τη μαύρη
επέτειο της 23ης Ιουλίου
Η σημερινή μέρα είναι ημέρα πένθους και μνήμης για όλους εμάς
που η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 επηρέασε άμεσα τις
ζωές μας, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Ένα χρόνο μετά το
τραγικό γεγονός, εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας
συλλυπητήρια, στους συγγενείς και τους φίλους των 102 νεκρών,
που έμειναν πίσω να παλέψουν με την επόμενη μέρα της
καταστροφής.

Μέσα από την ίδρυση της ομάδας εθελοντικής υποστήριξης
«RPSOS»,
ανταποκριθήκαμε
άμεσα
στις
ανάγκες
που
δημιουργήθηκαν, υποστηρίζοντας από τις πρώτες κιόλας ημέρες
(έως και σήμερα) εκατοντάδες πυρόπληκτους της περιοχής μας και
παρέχοντας αδιάκοπα τη βοήθειά μας με όλα τα μέσα που
διαθέταμε.

Η φονική πυρκαγιά ήταν ένα μεγάλο «σχολείο» που λίγοι
παρακολούθησαν. Ένα σχολείο που μπορεί να μας διδάξει τα λάθη
που έγιναν και τις ελλείψεις που υπήρξαν, αλλά και να θέσει
τις βάσεις για να μην επαναληφθεί πουθενά τραγωδία από φυσικές
καταστροφές.

Ευχόμαστε ολόψυχα κουράγιο και δύναμη σε όλους τους
πυρόπληκτους συμπολίτες μας και θα συνεχίζουμε έμπρακτα να
στεκόμαστε δίπλα τους προσφέροντας τη βοήθεια μας, όπου και

όπως βλέπουμε ότι αυτή χρειάζεται.

Ανδρέας Βασιλόπουλος
Καθηγητής Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Στ. Ελλάδας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Επικεφαλής της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος στην

ετήσια εκδήλωση για την λήξη
του Τουρνουά Τένις Ντράφι
Στην ετήσια εκδήλωση για την λήξη του Τουρνουά Τένις
Ντράφι,
παραβρέθηκε
ο
επικεφαλής
της
Δύναμης
Ανάπτυξης, καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος μαζί με το
νεοεκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο Φίλιππο Τζουμέρκα και
τον Δημήτρη Πόθα, ενεργό μέλος της ομάδας μας.

Η αθλητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
14/07/2019 για έκτη συνεχόμενη χρονιά στα πλαίσια των
πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που φιλοξενεί το κέντρο,
έχει καθιερωθεί σαν θεσμός με την λήξη των μαθημάτων της
αθλητικής σεζόν και πραγματοποιείται παρουσία της Διοίκησης
του Αστικού και Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Γεωργικών Υπαλλήλων “Ο ΠΑΝ” Σ.Π.Ε. στο Ντράφι.

Η καθιερωμένη τελετή απονομής επάθλων από την Διοίκηση,
ξεκίνησε με την βράβευση των νικητών του περσινού τουρνουά
(λόγω αναβολής της περσινής εκδήλωσης) και ακολούθησε η
απονομή των κυπέλων στους φετινούς νικητές αλλά και των
επαίνων σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο κ. Βασιλόπουλος αφού συνεχάρη τους αθλητές, συζήτησε μαζί
τους αλλά και με τον προπονητή τους κ. Σκαλκωτό για θέματα
αθλητισμού και υποδομών, ενώ είχε χρήσιμες και ουσιαστικές
συζητήσεις, με την πρόεδρο του Συνεταιρισμού, κυρία
Ρωμαίου, αλλά και με πολλούς από τους κατοίκους του Ντραφίου
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος
και η Δύναμη Ανάπτυξης θα είμαστε δίπλα τους για να βοηθήσουμε
στη λύση των προβλημάτων της περιοχής, με όσα μέσα μας

επιτρέπει ο θεσμικός μας ρόλος.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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τηλ. 211 8004294 – κιν. 6942 790900

https://www.dynamianaptyxis.gr/paremvaseis/43-symmetoxi-se-ekd
iloseis/1584-o-andreas-vasilopoulos-stin-etisia-ekdilosi-giatin-liksi-tou-tournoua-tenis-drafi

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Ανακοίνωση
Ανδρέα
Βασιλόπουλου για τον σεισμό

στην Αττική
Ο σημερινός μεσημεριανός σεισμός των 5,3 βαθμών Ρίχτερ, αν και
είναι βέβαιο ότι θα δώσει αρκετούς μετασεισμούς (δηλ. σεισμούς
μικρότερους του αρχικού), μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτόνωσε το
μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του ρήγματος της Πάρνηθας. Αυτό
γιατί ήταν αρκετά “μεγάλος” για τα δεδομένα μας, ώστε να
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Πάρνηθα ιστορικά δεν μπορεί να
δώσει άλλο ίσο ή μεγαλύτερο σεισμό.

Λόγω του μικρού εστιακού του βάθους μεταφέρθηκε επιφανειακά με
αποτέλεσμα να τον αισθανθούμε ως “οριζόντια” παλινδρόμηση. Για
το λόγο αυτό, πρέπει να επιθεωρήσουμε τα σπίτια και τα γραφεία
μας, όχι για στατικές βλάβες που σίγουρα δεν έχουν προκληθεί,
αλλά για αντικείμενα που πιθανώς μετατοπίστηκαν προς τα άκρα
των ραφιών (ή των μπαλκονιών) και με τους μετασεισμούς
ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Είναι επίσης προφανές ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους
ανελκυστήρες γιατί ενδέχεται να σημειωθεί αστάθεια στο
ηλεκτρικό ρεύμα.

Ψυχραιμία όμως γιατί ο φόβος μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Ανδρέας Βασιλόπουλος
Καθηγητής Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Στ. Ελλάδας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Επικεφαλής της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Τι
είπε
ο
Ανδρέας
Βασιλόπουλος για την παράταση
μίσθωσης της “βόμβας” με τα
καμένα στην Α΄ Είσοδο του
Ν.Βουτζά
Τι είπε ο Ανδρέας Βασιλόπουλος για την παράταση μίσθωσης της
“βόμβας” με τα καμένα στην Α΄ Είσοδο του Ν. Βουτζά.

Εκτενώς συζητήθηκε στη συνεδρίαση του πρόσφατου Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 16/07/2019,

το θέμα παράτασης ενοικίασης του χώρου προσωρινής εναπόθεσης &
επεξεργασίας των καμένων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018
(οικόπεδο στην Α΄είσοδο του Ν. Βουτζά).

Ο επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης, Ανδρέας Βασιλόπουλος,
ανέφερε ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση απέναντι στους
οικοπεδούχους να παρατείνει τη μίσθωση, διαφορετικά οι
ιδιοκτήτες θα απαιτήσουν τα μισθώματα δικαστικά. Ήταν όμως
σαφής ότι η παράταση πρέπει να είναι 2 μήνες και όχι 6, για να
δώσουμε ένα μήνυμα στο Υπουργείο να πιέσει τους εργολάβους να
απομακρύνουν τα καμένα από το οικόπεδο.

Απαντώντας μάλιστα και στην τοποθέτηση της προέδρου του
συλλόγου του Ν. Βουτζά, κας Κροκίδη, αναγνώρισε ως βασικό
κίνδυνο
το
ενδεχόμενο
ανάφλεξης,
αναφέροντας
χαρακτηριστικά «Όταν μισθώσαμε το οικόπεδο ήταν χειμώνας, τώρα
που αποφασίζουμε για την παράταση είναι μέσα καλοκαιριού και
εάν έρθει ένας καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών
είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτανάφλεξη».

Για το θέμα της υγείας των κατοίκων είπε ότι η ομάδα του δεν
έχει κάνει πρόσφατες μετρήσεις μικροσωματιδίων, όμως εκτιμά
ότι τα αναπνεύσιμα PM2,5 μικροσωματίδια θα είναι πολύ κάτω από
το όριο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, πρότεινε να απαιτήσουμε ως
Δήμος να δημιουργηθεί περιμετρική ζώνη ασφαλείας, να αυξηθεί η
πυροσβεστική δύναμη εντός του οικοπέδου, να μισθωθεί και
δεύτερο οικόπεδο στη Νέα Μάκρη για εναπόθεση, να σταλεί
εξώδικο στο αρμόδιο Υπουργείο αναφέροντας ότι έχει
επανειλημμένα αθετήσει την αρχική συμφωνία απομάκρυνσης και
θέτει σε καθημερινό κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής μας.

Κατά την ψηφοφορία, ο Ανδρέας Βασιλόπουλος ήταν ο μόνος
δημοτικός σύμβουλος που καταψήφισε την παράταση της μίσθωσης,
τονίζοντας ότι διαφωνεί με την 6μηνη παράταση και ζητώντας η
παράταση να είναι μόνο για 2 μήνες.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Η Δύναμη Ανάπτυξης και η
επόμενη
μέρα
στο
Δήμο
Ραφήνας-Πικερμίου
Η Δύναμη Ανάπτυξης και η επόμενη μέρα στο Δήμο ΡαφήναςΠικερμίου

Η εκλογική περίοδος ανήκει πλέον στο παρελθόν, η σκόνη έχει
καταλαγιάσει και μπροστά μας υπάρχει η πρόκληση της νέας

δημαρχιακής περιόδου 2019-2023. Στην παράταξή μας
αναδεικνύεται ως μοναδικό πρόβλημα η αποτελεσματική στάση και
δράση απέναντι στην πρόκληση αυτή. Οι εκλεγμένοι (και οι μη
εκλεγμένοι) δημοτικοί σύμβουλοι, συμπολίτευσης και
αντιπολίτευσης πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά για την πρόοδο
του Δήμου μας. Είναι καθήκον μας απέναντι στους πολίτες που
μας ψήφισαν, απέναντι στην περιοχή στην οποία όλοι μας
κατοικούμε.

Η Δύναμη Ανάπτυξης ήδη, την περίοδο 2014-2019, έχει επιδείξει
σημαντικό έργο σε δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα των
πολιτών και την βελτίωση της, στρατηγικές προτάσεις που
μπορούν να μεταβάλουν την περιοχή σε μια έξυπνη σύγχρονη πόλη.
Συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
με εποικοδομητικές προτάσεις και όχι καταγγελτικό λόγο ή
στείρα αντιπολίτευση και πετροβολητό, στήριξε όλα τα θέματα
που προήγαγαν τον τόπο μας και διαφώνησε τεκμηριωμένα σε όσα
είχαμε αντίθετη άποψη. Επιπλέον, από τη θέση της
αντιπολίτευσης και με όσες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται,
υλοποίησε σημαντικές δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, έφερε
χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, ενημέρωσε τους πολίτες για
όλα τα σημαντικά θέματα, συνέβαλλε τα μέγιστα στην
αντιμετώπιση της πρόσφατης τραγωδίας.

Οι δύο πρόσφατες συνεδριάσεις των στελεχών της παράταξής μας,
επικύρωσαν τη απόφαση όλων μας να συνεχίσουμε με αμείωτο
ενδιαφέρον και διάθεση προσφοράς και για την περίοδο
2019-2023. Αποτελεί δέσμευσή μας προς την τοπική κοινωνία η
συνέχιση υλοποίησης του προεκλογικού μας προγράμματος, κατά το
μέρος που μας επιτρέπει η δύναμη που λάβαμε από το εκλογικό
σώμα, αλλά και η αγαστή συνεργασία των στελεχών μας με όσους
διαθέτουν πνεύμα υγιούς συνεργασίας και ειλικρινή διάθεση να
προσφέρουν στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. Η επόμενη περίοδος
συνεπώς, θα μας βρει να αναζητούμε συγκλίσεις και γόνιμο
έδαφος για παραγωγική και αποτελεσματική δράση, απέναντι στα

μικρά και μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου

Επικεφαλής ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Σας
ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Loading...
Taking too long?
Reload document
|

Open in new tab

Download

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Ανακοίνωση
παράταξης για την δεύτερη
Κυριακή των εκλογών
Μετά από συνεδρίαση της παράταξής μας, απόψε 29 Μαΐου 2019, με
θέμα την θέση μας στις εκλογές της 2ας Ιουνίου, εκδίδουμε την
παρακάτω ανακοίνωση:

“Ο πολιτικός πολιτισμός της ομάδας μας, επιβάλλει να μην
κατευθύνουμε τους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Οι
ψηφοφόροι μας δεν χειραγωγούνται. Έχουν όλα τα δεδομένα και
την ελευθερία να αποφασίσουν για το καλό του τόπου μας.
Ουσιαστικό είναι όμως για εμάς να συμβάλουμε τα μέγιστα καθ’
όλη την διάρκεια της θητείας μας, δίνοντας βάση στη σωστή
επικοινωνία και στην συνεργασία που θα χρειαστεί η ανάπτυξη
του Δήμου, ανεξαρτήτως ποιος θα εκλεγεί. Ο “Κλεισθένης”
επιβάλλει τη σύμπνοια του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς θα
είμαστε έμπρακτα παρόντες σε κάθε βήμα.

Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν, και καλούμε όλους τους
πολίτες να τιμήσουν τον θεσμό της Δημοκρατίας με την συμμετοχή
τους στις εκλογές της Κυριακής.”

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ανδρέας Βασιλόπουλος “Δύναμη
Ανάπτυξης”
Τα
τελικά
αποτελέσματα
των
σταυρών
προτίμισης των υπ. Δημοτικών
Συμβούλων.
Ολοκληρώθηκε και η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης και για
τον συνδιασμό “Δύναμη Ανάπτυξης” .

Εκλέγονται 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κάτωθι:

Ανδρέας Βασιλόπουλος ως επικεφαλής του συνδιασμού “Δύναμη
Ανάπτυξης“

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

154 ΨΗΦΟΙ ΠΙΚΕΡΜΙ

147 ΨΗΦΟΙ ΠΙΚΕΡΜΙ

Αναλυτικά οι ψήφοι του συνδιασμού είναι ώς εξής:
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Τη λαϊκή αγορά της Ραφήνας
επισκέφθηκε
ο
Ανδρέας
Βασιλόπουλος
Στη λαϊκή αγορά της Ραφήνας βρέθηκε χθες το πρωί ο επικεφαλής
μας και υποψήφιος δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, καθηγητής
Ανδρέας Βασιλόπουλοςμαζί με μέλη της ομάδας του και υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους.

Ο κ. Βασιλόπουλος έτυχε θερμής υποδοχής και δέχτηκε πολλά
συγχαρητήρια για τις θέσεις του αλλά και για το λεπτομερές
ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμά του, το οποίο έχει
παρουσιάσει εδώ και καιρό στους δημότες ώστε να γνωρίζουν τι
σχεδιάζει από την επόμενη μέρα των εκλογών.

Να υπενθυμίσουμε, ότι η Δύναμη Ανάπτυξης έχει από το 2014
παρουσιάσει την βιώσιμη πρόταση-λύση για τη θέση και
λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Ραφήνας, η οποία συντάχθηκε
μετά από επισκέψεις στο χώρο της λαϊκής αγοράς και συζητήσεις
με τα σωματεία των εμπόρων.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Γραφείο επικοινωνίας: τηλ. 211 8004294
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Συναντήσεις
υπ.
δημάρχου
Ανδρέα Βασιλόπουλου με ΑΟ
ΘΥΕΛΛΑΣ, Σωματείο Εργαζομένων
Δήμου
Ρ-Π,
Πευκώνα
και
Σύλλογο Τριτέκνων Πολυτέκνων

“Ο Άγιος Νεκτάριος”
Συναντήσεις υπ. δημάρχου Ανδρέα Βασιλόπουλου με ΑΟ ΘΥΕΛΛΑΣ,
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ρ-Π, Πευκώνα και Σύλλογο Τριτέκνων
Πολυτέκνων “Ο Άγιος Νεκτάριος”
Συναντήσεων συνέχεια για τον επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης
και υποψήφιο
δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο, πάντα
σε φιλικό κλίμα και
πνεύμα συνεργασίας. Ο κ. Βασιλόπουλος είχε αρκετές συναντήσεις
και τις προηγούμενες
δύο εβδομάδες, με τοπικούς συλλόγους, από τις οποίες αποκόμισε
πλούσια ενημέρωση
σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι/μέλη.
Συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων Ραφήνας-Πικερμίου
Ιδιαίτερα κατατοπιστική και για τις δύο πλευρές, ήταν η
συνάντηση με το Σωματείο
Εργαζομένων Ραφήνας-Πικερμίου, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο
πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. ανέφεραν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών
του Δήμου μας και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο να
καλύψουν τις ανάγκες, λόγω
αυτού του γεγονότος. Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε όταν ο κ.
Βασιλόπουλος παρουσίασε το
τεκμηριωμένο πρόγραμμα της

Δύναμης

Ανάπτυξης,

για

την

αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, τονίζοντας τη σημασία
του στρατηγικού
σχεδιασμού ειδικά σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες κάτι που έγινε
καθολικά αποδεκτό. Ο
επικεφαλής μας, τόνισε ότι επιθυμία του είναι, η δημοτική
διοίκηση να είναι διοίκηση νέας
λογικής, δίπλα και όχι απέναντι στους υπαλλήλους όπως

συμβαίνει σήμερα, ενώ
δεσμεύτηκε για όλα όσα λεπτομερώς αναγράφονται στο πρόγραμμά
του σχετικά με την
εκπαίδευση των υπαλλήλων, την κάλυψη βασικού εξοπλισμού που
είναι ανεπαρκής, αλλά
και τη θωράκιση των υπαλλήλων απέναντι στις διαδικασίες
αξιολόγησης.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο κ. Τζιβιτζή και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου για την φιλοξενία.
Συνάντηση με τον ΑΟ Θύελλας Ραφήνας
Σε ευχάριστο κλίμα και η συνάντηση με τον ΑΟ Θύελλας Ραφήνας
που έγινε στα γραφεία
του συλλόγου στη Διασταύρωση, στη διάρκεια της οποίας ο κ.
Βασιλόπουλος συζήτησε
εκτενώς με το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα αθλητικά
θέματα που αφορούν το
σύλλογο, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στην αρχιτεκτονική του νέου
ΔΟΠΑΠ που προτείνει στο
πρόγραμμά του, αλλά και την πρόθεση και επιμονή του για
διαφάνεια και
αντικειμενικότητα στην
αθλητικών σωματείων.

καταβολή

των

επιχορηγήσεων

των

Επιπλέον, δεσμεύτηκε από την πλευρά της νέας δημοτικής αρχής
για τακτικές συναντήσεις
με το Δ.Σ. με στόχο, μεταξύ άλλων, την βοήθεια της ομάδας σε
διάφορα θέματα όπως την
ενίσχυσή της μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο κ. Παπακωνσταντίνου και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του ΑΟ Θύελλας για τη φιλοξενία.
Συνάντηση με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πευκώνας Ραφήνας
Ο επικεφαλής μας είχε επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση
με την πρόεδρο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εξωραϊστικού Συλλόγου του
Πευκώνα. Στην
συζήτηση, τονίστηκαν τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει

ο σύλλογος όπως το
θέμα των δασικών, της ρύπανσης από το λιμάνι αλλά και το
μείζον θέμα της
προσβασιμότητας, που όπως αναφέρθηκε είναι από τα
σημαντικότερα της περιοχής. Ο
επικεφαλής μας αφού ανέπτυξε τις θέσεις του, δεσμεύτηκε για
την υλοποίηση υποδομών
που περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα της Δύναμης
Ανάπτυξης, ώστε να λυθεί το
θέμα και να διευκολυνθούν οι κάτοικοι.
Ευχαριστούμε την πρόεδρο κ. Δήμητρα Σταματοπούλου και τα μέλη
του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Πευκώνα για τη
φιλοξενία.

Συνάντηση και με τον Σύλλογο Τριτέκνων Πολυτέκνων Αττικής
”Άγιος Νεκτάριος”
Ο υποψήφιος δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, καθηγητής Ανδρέας
Βασιλόπουλος,
συνοδευόμενος

από

τους

υποψηφίους

συμβούλους

Μελπομένη

Δημοτιανίδου και Λευτέρη
Εμμανουήλ, επισκέφθηκε και τον Σύλλογο Τριτέκνων Πολυτέκνων
Αττικής ”Άγιος
Νεκτάριος”, με τον οποίο έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μια
ιδιαίτερα φιλική σχέση,
ανταποκρινόμενος σιωπηλά και βρισκόμενος πάντα δίπλα στα
προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Σύλλογος.
Ευχαριστούμε την πρόεδρο κ. Ειρήνη Κακουλίδου και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Τριτέκνων Πολυτέκνων Αττικής ”Άγιος Νεκτάριος”
για τη φιλοξενία.
Όλες οι παραπάνω συναντήσεις, έγιναν στα πλαίσια των
προγραμματισμένων συναντήσεων
του Ανδρέα Βασιλόπουλου με όλους τους συλλόγους του δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου, με

στόχο την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι-μέλη των συλλόγων αλλά και την γόνιμη ανταλλαγή
απόψεων με τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων.
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Γραφείο επικοινωνίας: τηλ. 211 8004294
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Ο
Ανδρέας
Βασιλόπουλος
συναντήθηκε με τα μέλη του
συλλόγου ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα
η συνάντηση του επικεφαλής μας, υποψήφιου δήμαρχου ΡαφήναςΠικερμίου, καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου με το Διοικητικό
Συμβούλιο αλλά και μέλη του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού
Επιμορφωτικού Συλλόγου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» Διασταύρωσης Ραφήνας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα που καλούνται καθημερινά
να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της Διασταύρωσης αλλά και σε
χρόνια προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λ.
Μαραθώνος και τη Λ. Φλέμινγκ και την ανεπαρκή δημοτική
συγκοινωνία. Ο επικεφαλής μας, εξήγησε στους παρευρισκόμενους
το σχέδιο της Δύναμης Ανάπτυξης για την υπογειοποίηση της Λ.

Μαραθώνος που θα ξαναδώσει ζωή στα καταστήματα της περιοχής,
ενώ τόνισε ότι πρέπει να γίνει συνολικά και όχι μόνο στον
κόμβο της Διασταύρωσης, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά. Μίλησε επίσης μεταξύ άλλων, για τον
προγραμματισμό μιας νέας
βιώσιμης δημοτικής συγκοινωνίας,
αλλά και για την ανάδειξη των στοών των λιγνιτωρυχείων που
μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η
μετατροπή των στοών σε ένα επισκέψιμο φυσικό μουσείο, θα
αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και θα δώσει ζωντάνια όχι
μόνο στον οικισμό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Στη λήξη της συνάντησης, τα μέλη του συλλόγου ευχαρίστησαν τον
κ. Βασιλόπουλο ενώ ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι ο σχεδιασμός
και οι τεκμηριωμένες προτάσεις αποτελούν σίγουρα ένα από τα
δυνατά του όπλα στη «μάχη» των εκλογών.

Ευχαριστούμε τον σύλλογο ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ για την
ανταπόκριση και ευγενική τους φιλοξενία, καθώς και για τα
θετικά τους σχόλια και να αναφέρουμε για μια ακόμη φορά πως η
συζήτηση έγινε στα πλαίσια των προγραμματισμένων συναντήσεων
του Ανδρέα Βασιλόπουλου με όλους τους συλλόγους του δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι-μέλη των συλλόγων
αλλά και την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων.

Δύναμη Ανάπτυξης

Γραφείο επικοινωνίας, τηλ. 211 8004294
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Δύναμη Ανάπτυξης: Δεδομένη η
συνεργασία
μας
ως
νέα
Δημοτική Αρχή με Αδαμόπουλο
Δύναμη Ανάπτυξης: Δεδομένη η συνεργασία μας ως νέα Δημοτική
Αρχή με
Αδαμόπουλο
Η ομάδα της Δύναμης Ανάπτυξης και ο επικεφαλής μας, υποψήφιος
δήμαρχος ΡαφήναςΠικερμίου, καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος, χαιρετίζουμε και
στηρίζουμε την απόφαση
του Θανάση Αδαμόπουλου να συγκροτήσει ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο
και να θέσει
υποψηφιότητα για το Τοπικό Συμβούλιο Πικερμίου στις ερχόμενες
αυτοδιοικητικές
εκλογές.
Σήμερα που πλέον κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες και μπορούμε να
κρίνουμε, μπορούμε
υπεύθυνα να δηλώσουμε ότι η αγαστή συνεργασία με τον κ.
Αδαμόπουλο και την ομάδα
που είδαμε ότι επέλεξε για υποψήφιους συμβούλους είναι
δεδομένη.
Ως επόμενη διοίκηση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, θα στηρίξουμε

το τοπικό συμβούλιο
Πικερμίου και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποκτήσουν
οι συνδημότες μας και στο
Πικέρμι ένα υψηλό επίπεδο τόσο σε θέματα βασικών υποδομών και
καθημερινότητας, όσο
και αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής.
Δύναμη Ανάπτυξης
Γραφείο επικοινωνίας, τηλ. 211 8004294
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Και ο Ελευθέριος Εμμανουήλ
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με τη Δύναμη Ανάπτυξης
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέμε
ΟΧΙ
στα
ενοχλητικά
προεκλογικά SMS
Με ανάρτησή του ο επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης και
υποψήφιος δήμαρχος
Ραφήνας-Πικερμίου, καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος, δηλώνει τη
σαφή θέση της
παράταξής μας: “Λέμε ΟΧΙ στα ενοχλητικά προεκλογικά SMS”.

“Ας αφήσουμε τους πολίτες να ψηφίσουν με βάση την κρίση τους.
Είναι
τουλάχιστον απολίτιστο ένας υποψήφιος Δήμαρχος επειδή
«πληρώνει» να μπορεί
να ενοχλεί με sms μερικές χιλιάδες δημότες. Ας σεβαστούμε την
ιδιωτικότητα,
ας σεβαστούμε την σαφή νομοθεσία του GDPR, ας σεβαστούμε τον
διπλανό μας
συνάνθρωπο.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και διεκδικούμε την ψήφο σας,

με μοναδικό
όπλο το εμπεριστατωμένο πρόγραμμά μας και την 5ετή παρουσία
μας στα πολιτικά
δρώμενα της Ραφήνας και του Πικερμίου.

Ελπίζουμε ο σεβασμός που δείχνει η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ προς τους
πολίτες, να
βρίσκει σύμφωνες και τις υπόλοιπες παρατάξεις.”

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
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