
Επιχορήγηση
Δήμων για εξόφληση

ληξιπρόθεσμων 
Με απόφαση του υπουργού

Εσωτερικών

Συμβάσεις με 2 
ΚΟΙΝΣΕΠ θέλει να 

συνάψει ο 
δήμος Ελευσίνας 

Τι θα συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο 

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΓEΩΡΓΙΟΥ ΔΡΙΚΟΥ 

Με έξι ψήφους διαφορά
από τον Θ. Πανωλιάσκο, 

η Ι. Κριεκούκη 
περνάει στο β΄γύρο 

Επιδότηση 40.000 ευρώ 
σε ανέργους 

για νέα επιχείρηση 

Νέο πρόγραμμα θα 
προκηρύξει το υπουργείο 
Ανάπτυξης τον Δεκέμβριο 
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Η SOCCERLAND
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-1

ΤΟΝ ΑΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠροσοχή σε 

επιτήδειους,
που ζητούν 

ποσά ως δώρο 
Χριστουγέννων 

συνιστά ο
δήμος Μεγαρέων

Διαδραστικό εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για την 
Οδική Ασφάλεια

Στο 2ο
Λύκειο 

Άνω
 Λιοσίων

ΑΡΤΕΜΙΣ: 
Πρόστιμα για 

αδήλωτη εργασία 
9,4 εκατ ευρώ μόνο

τον Οκτώβριο 

Περιφέρεια Αττικής και Εκκλησία 
συνδράμουν τους Σύρους πρόσφυγες

Όπως ανακοίνωσαν αντιπεριφερειάρχες
προσφέρουν στέγη και τροφή

Αρχαιρεσίες σωματείων
Οι εργαζόμενοι ΟΤΑ ψηφίζουν σήμερα

στο  Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας
Σελ: 9

Σελ: 4

Σελ: 4

Σελ: 10-11
Σελ: 6

Σελ:  3

Σελ: 3

Σελ: 2

Σελ:  5

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO II,

Μεγάλη 
άσκηση 

ετοιμότητας
Με σενάριο πυρκαγιά,

που απειλεί βιομηχανική 
εγκατάσταση στην

περιοχή του Θριασίου 

Σελ: 6

ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Παραμένει κλειστό εδώ και 2 περίπου χρόνια λόγω μή 
έκδοσης του ΦΕΚ, δήλωσε ο πρόεδρος της KAMEA Αρωγής

Σελ: 3 Σελ: 2



ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Παραμένει κλειστό εδώ και δύο χρόνια λόγω μή έκδοσης
του ΦΕΚ, δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΑΜΕΑ Αρωγής

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

Κατελανάκη 
Ελευθερία Μ. Ιερά

Οδός 17Α, 
2105561480

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη, 
Τηλέφωνο:
2105570067

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Μάσσος Κωνσταντί-
νος Γ. Μακρυγιάννη

2, 2105580002

Αχαρνές

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,

Αχαρνές, 13671, 
Τηλέφωνο:
2102448377

Παπανικολάου
Γεώργιος Δ. 

Θρακομακεδόνων
117, 2102430204

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη 
Εργατικές Κατοικίες, 

Τηλέφωνο:
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3, 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφωσεις
και σκόνη
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σολομών, Σολομώντας,

Σόλων, 

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Συμπ ληρώνο-
νται περίπου
δύο χρόνια

από τότε που  το Βαμ-
βακάρειο Ίδρυμα,
ξενώνας για άπορα,
ορφανά παιδιά και
άτομα με ειδικές ικα-
νότητες,  παραδοθηκε
στο δήμο Αχαρνών,
αλλά δεν έχει λειτουρ-
γήσει ακόμη . 

Τι φταίει όμως για αυτήν την κατάσταση; Σύμφωνα με
δήλωση του προέδρου του ΔΣ της ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ, Ν.
Γκασούκα ,  σε πρωινή τηλεοπτική εμπομπή : «Ο λόγος
που δεν έχει λειτουργήσει το «Βαμβακάρειο Ίδρυμα»
είναι ότι δεν έχει υπογραφεί,εδώ και δύο χρόνια, το Προ-
εδρικό Διάταγμα για την τροποποίηση της συστατικής
πράξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 βρίσκεται στο
υπουργείο εσωτερικών. Χωρίς την υπογραφή του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και την έκδοση του ΦΕΚ , το Ίδρυ-
μα δεν μπορεί να λειτουργήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ολοκλήρωση του ιδρύματος, που στεγάζεται στην
περιοχή της Αυλίζας και φέρει το όνομα ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ – ΑΡΩΓΗ, έγινε με τη σημαντική δωρεά από
ιδιώτη Ευεργέτη, που ανέλαβε, στη παρούσα δυσχερή
περίοδο, να χρηματοδοτήσει την εξέλιξη του έργου και βα
βρίσκεται στο πλευρό του Σωματείου ΑΡωΓΗ.. Το
Σεπτέμβρη του 2012 ολοκληρώθηκε το κτίσμα, το οποίο
έχει πλήρως εξοπλιστεί. Kατόπιν, το ίδρυμα παραδόθη-
κε  το 2013 στο Δ.Αχαρνών ενώ επόμενος στόχος ήταν

να αναζητηθεί κοινοτικό πρόγραμ-
μα στήριξης ΑΜΕΑ, προκειμένου
να ενταχθεί το ίδρυμα και να ξεκι-
νήσει επίσημα η λειτουργία του. 

Το ίδρυμα θα προσφέρει συν-
θήκες μόνιμης διαμονής σε
ορφανά κι άπορα παιδιά 

Το ίδρυμα όταν ξεκινήσει να λει-
τουργεί θα προσφέρει συνθήκες μόνιμης διαμονής  σε
άπορα, απροστάτευτα και ορφανά παιδιά με ειδικές ικα-
νότητες : κοιτώνες, χώρους εργαστηρίων δημιουργικής
απασχόλησης και ομαδικής εργασίας, αίθουσα διδασκα-
λίας και λογοθεραπείας, ειδικό ιατρείο και κοινόχρηστους
χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης.

Ο ρόλος του Βαμβακάρειου ιδρύματος είναι να λειτουρ-
γήσει ως φιλόξενη αγκαλιά για άπορα, ορφανά και απρο-
στάτευτα άτομα με ειδικές ικανότητες, διότι αυτά τα παιδιά
συνήθως καταλήγουν σε ιδρύματα ακατάλληλα να υπο-
στηρίξουν τις ανάγκες τους ή μένουν εγκαταλελειμμένα
και κυριολεκτικά στο δρόμο.

Το ίδρυμα όταν ξεκινήσει να λειτουργεί θα προσφέρει
συνθήκες μόνιμης διαμονής σε άπορα, απροστάτευτα και
ορφανά παιδιά με ειδικές ικανότητες: κοιτώνες, χώρους
εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης και ομαδικής
εργασίας, αίθουσα διδασκαλίας και λογοθεραπείας, ειδι-
κό ιατρείο και κοινόχρηστους χώρους ψυχαγωγίας και
άθλησης.

Όπ ω ς
αναφέ-
ρ α μ ε

στο χθεσινό
φύλλο της εφημε-
ρίδος μας, οι επα-
ναληπτικές εκλο-
γές στη Μάνδρα
ήταν όντως θρί-
λερ, κάτι που
επαληθεύεται και
από τα αποτελέ-
σματα. Με ποσο-
στό 36% προηγή-
θηκε και πάλι ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Γιώργος
Δρίκος , λαμβάνοντας  3908 ψήφους (36%) και ακολού-
θησαν η Ιωάννα Κριεκούκη με 3266 ψήφους (30%) και ο
Θανάσης Πανωλιάσκος με έξι ψήφους λιγότερους, δηλ.
3260 ψήφους (30%). Όπως είχαμε επισημάνει υπήρχε
μεγάλη αποχή καθώς ψήφισε τελικά το 60% των δημο-
τών.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των δημο-
τικών εκλογών του Μαίου: 

Γ. Δρίκος είχε λάβει
στον α΄γύρο 38,1%  

(4.729 ψήφοι)
ενω η κα Κριεκούκη
είχε συγκεντρώσει
ποσοστό 28,89%
(3.595 ψήφοι) και
τέλος ο Αθ. Πανωλιά-
σκος είχε έρθει τρίτος
με 27,72% ( 3449
ψήφοι ) .

Με βάση τα παρα-
πάνω αναμένεται ότι ο Γεώργιος Δρίκος έχει περισσότε-
ρες πιθανότητες επιτυχίας,  καθώς στις δύο προηγούμε-
νες αναμετρήσεις με τον κ Δρίκο η κα Κριεκούκη δεν είχε
κατορθώσει να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του Αθ.
Πανωλιάσκου. 

Ας ελπίσουμε ότι η κάλπη της 7ης Δεκεμβρίου θα ανα-
δείξει μια δημοτική αρχή ισχυρή που θα εργασθεί προς
συμφέρον των δημοτών , με σεβασμό απέναντι στην
ιστορία ενός εκ των μεγαλυτέρων δήμων της χώρας.  

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΓEΩΡΓΙΟΥ ΔΡΙΚΟΥ 

Με έξι ψήφους διαφορά από τον Θ. Πανωλιάσκο, 
η Ι. Κριεκούκη περνάει στο β΄γύρο 
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO II,

Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας 
Με σενάριο πυρκαγιά, που απειλεί βιομηχανική 

εγκατάσταση στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος EU EVITA, και
με το σύνθημα "beyond the

borders" (πέρα από σύνορα), η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
πραγματοποιεί σήμερα  2 Δεκεμβρίου
2014, την άσκηση πεδίου EU EVITA
2014 FSE. Κατά την άσκηση θα δοκι-
μαστεί το μοντέλο EVITA με σενάριο
μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, η οποία
απειλεί βιομηχανική εγκατάσταση που
υπάγεται στην Οδηγία SEVESO II,
στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU EVITA [Project EVITA
Wildfire Evacuation Trigger Buffers for Sensitive Areas,
ECHO/SUB/2012/640929] εστιάζει στο σημαντικό θέμα της
οργανωμένης (ελεγχόμενης) απομάκρυνσης πληθυσμού,
ως μέτρο πρόληψης κατά την εξέλιξη μιας καταστροφής
υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μέσω του προσδιορισμού
«ζωνών ενεργοποίησης εκκένωσης». Μια "ζώνη ενεργο-
ποίησης εκκένωσης" είναι ένα προκαθορισμένο όριο που
περιβάλλει ένα σημείο ενδιαφέροντος (μια εγκατάσταση
SEVESO II, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, έναν οικισμό
κ.λπ.), ώστε όταν μια πυρκαγιά απειλεί να "διαρρήξει" τα
όρια της συγκεκριμένης ζώνης να συνίσταται -ως μέτρο
πρόληψης- η οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού
της περιοχής αυτής. Ο κύριος στρατηγικός στόχος του
προγράμματος είναι να υποστηριχθεί το έργο όλων των
εμπλεκομένων στη στρατηγική αλυσίδα λήψης αποφάσε-
ων, όπως οι αρχές Πολιτικής Προστασίας σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της
βιομηχανίας, των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων αλλά και
οι πολίτες.

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU EVITΑ, η Γ.Γ.Π.Π. μετέχει
ως εταίρος, με επικεφαλής εταίρο το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο/Σχολή Χημικών Μηχανικών και με τη συμμετο-
χή δύο ακόμη εταίρων: της Ισπανίας και της Ιταλίας και τους
δύο παγκοσμίως δημοφιλείς τουριστικούς τους προορι-
σμούς, τις Βαλεαρίδες Νήσους και τη Σαρδηνία.

Η άσκηση πεδίου EU EVITA 2014 F.S.E. θα αξιοποιήσει
τη σύγχρονη τεχνολογία, προκειμένου μέσω ζωντανών
συνδέσεων τόσο κατά τη διάρκεια της ημερίδας όσο και
κατά την εξέλιξη των δράσεων της άσκησης πεδίου να
παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του σεναρίου.

Η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Π.Π. σε ζωντανή
σύνδεση με τους πλέον κρίσιμους στρατηγικά παίκτες κατά
την κορύφωση του σεναρίου, εκφράζει την πολιτική βούλη-
ση της Ηγεσίας να αξιοποιήσει τα Ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα για εκπαιδευτικούς λόγους στο μέγιστο δυνατό.

Πέρα από σύνορα, και μέσω Skype, η Αθήνα θα γίνει το
σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων εκπροσώπων της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Από τις Βρυξέλλες
στη Ρώμη, το Ταλίν της Εσθονίας και την Μαγιόρκα, την 1
Δεκεμβρίου 2014, μια ξεχωριστή στιγμή στη διοργάνωση
θα σηματοδοτήσει την κοινή αποστολή των Κ-Μ που μετέ-
χουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
Το γεγονός ότι ο Επικεφαλής του Κέντρου Εκτάκτων Ανα-
γκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO/ERCC), o
ασκών την Προεδρία της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας
της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η
Επικεφαλής της Σουηδικής Πολιτικής Προστασίας θα συμ-
μετέχουν και ως "ηθοποιοί", είναι αποτέλεσμα των εξαιρετι-
κών συνεργασιών της Γ.Γ.Π.Π. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμε-
τοχή του Υπουργού Εσωτερικών της Κυβέρνησης των
Βαλεαρίδων Νήσων της Ισπανίας μέσω Skype αποτελεί
ξεχωριστή τιμή για την Γ.Γ.Π.Π.

Νέο πρόγραμμα χρηματοδο-
τούμενο απο το νέο ΕΣΠΑ
θα προκηρύξει το υπουρ-

γείο Ανάπτυξης μέσα στον Δεκέμ-
βριο, όπου θα δίνει επιδότηση έως
και 40.000 ευρώ σε ανέργους με
κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ για να
ανοίξουν την δική τους καινοτομική
επιχείρηση

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης κ. Κωνσταντινόπουλος ανα-
κοίνωσε ότι θα εκδοθεί η μέσα στον
Δεκέμβριο η προκήρυξη του προ-
γράμματος για νέες επιχειρήσεις,
όπου δίνει η δυνατότητα σε νέους
ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάρτα
ανεργίας του ΟΑΕΔ να ανοίξουν τη
δική τους επιχείρηση και να καλύ-
πτονται τα λειτουργικά έξοδα.
«Δηλαδή τους λέμε, θα σου πληρώ-
νουμε το ενοίκιο, ΔΕΗ, σύμβουλο,

λογιστήριο, ό,τι λειτουργικά έξοδα
μπορείς να φανταστείς, εμείς σου τα
καλύπτουμε για μία περίοδο, ακόμα
και έναν υπάλληλο με το ΙΚΑ του.
Όλα αυτά. 'Αρα καλύπτουμε για ένα
ενάμισι χρόνο, μπορεί και παραπά-
νω, μέχρι 40.000 ευρώ.» αυτό ανέ-
φερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης σε
συνέντευξη του σχετικά με το νέο
πρόγραμμα. ''Αυτό τι σημαίνει; Ότι
δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιον να
αρχίσει την επιχείρησή του και να
ξέρει ότι για ενάμισι-δύο χρόνια θα
μπορεί να νιώθει απελευθερωμένος,
δε θα χρειάζεται να πληρώνει σχε-
δόν τίποτα, για να μπορέσει να προ-
χωρήσει" όπως σχολίασε ο ίδιος.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα
αφορά νέους ανέργους που θέλουν
να ξεκινήσουν μια startup επιχείρη-
ση - δηλαδή επιχείρηση που θα

εισάγει καινοτομίες - και θα είναι
ύψους 50 εκ. ευρώ Τι θα παρέχει
Επιδότηση 100% για κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων και θέσεων
απασχόλησης, με προϋπολογισμό
<40.000€. Βασική προϋπόθεση:
κάρτα ανεργίας Επιλέξιμες δαπάνες:
·  Δαπάνη ενοικίων ·  Λογαριασμοί
ΔΕΚΟ ·  Ασφαλιστικές εισφορές ·
Δαπάνη συμβουλευτικής παρακο-

λούθησης ·  Δαπάνη για την πρό-
σληψη υπαλλήλου Και ετοιμάζονται
κι άλλες δράσεις, όπως είπε, που
είναι είτε από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, είτε επιχει-
ρήσεις που αφορούν διδάκτορες και
μεταπτυχιακούς σχετικές με την
έρευνα. Είναι μια σειρά δράσεων,
που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια
ευρώ επιπλέον, οι οποίες θα προ-
χωρήσουν. Σχετικά με στοχευμένες
παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυνα-
μικό των επιχειρήσεων για τις εξα-
γωγικές εταιρείες, προχωράει η
συνεργασία με το ΣΕΤΕ που αφορά
τα τουριστικά επαγγέλματα, με τον
ΣΕΒ, με τη ΓΣΕΕ, με τη ΓΣΕΒΕΕ και
με άλλους φορείς, τους κοινωνικούς
εταίρους κατά κύριο λόγο, ώστε τα
στελέχη να καταρτιστούν περαιτέρω,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Επιδότηση 40.000 ευρώ σε ανέργους για νέα επιχείρηση 
Νέο πρόγραμμα θα προκηρύξει το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στον Δεκέμβριο 
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Συμβάσεις με 2 
ΚΟΙΝΣΕΠ θέλει να 

συνάψει 
ο δήμος Ελευσίνας 

Για σημερα στις 8:30 μ.μ. είναι προγραμματισμένη η
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, το
οποίο καλείται να αποφασίσει για τη σύναψη συμβά-
σεων μεταξύ του Δήμου και ΚΟΙΝΣΕΠ , καθώς και να
μελετήσει αιτήματα των παρατάξεων «Ενεργή Συμπο-
λιτεία» για τις Αξιολογήσεις Εργαζομένων και «Λαϊκή
Συσπείρωση » για τον Οικονομικό έλεγχο των Πολιτι-
κών Κομμάτων.

Παραθέτουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
Έγκριση Ισολογισμού Του Δήμου για το έτος 2012 
Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΚΟΙΝΣΕΠ ECO-
ORAMA, για βελτιστοποίηση διαχείρισης του Δημοτι-
κού Κ.Δ.Α.Υ 

Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΚΟΙΝΣΕΠ Ελευ-
σίς για βελτίωση και Ενίσχυση Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης ΑΣΑ

Έγκριση Προγράμματος Προστασίας και Στείρωσης
Αδέσποτων ζώων για το έτος 2015

Τροποποίηση της υπ’αρ 195/2014 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προσκύρω-
σης έκτασης του Δήμου, στην περιοχή «Πάτημα»
Μαγούλας

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ε.Π.Ε.Κ.Α., για
παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου 

Συζήτηση επί αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης
«Ενεργή Συμπολιτεία» για τις Αξιολογήσεις Εργαζο-
μένων

Συζήτηση επί αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση » για τον Οικονομικό έλεγχο
των Πολιτικών Κομμάτων.
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ΑΡΤΕΜΙΣ: Πρόστιμα για αδήλωτη εργασία 
9,4 εκατ ευρώ μόνο τον Οκτώβριο 

Ανακοινώθηκαν τα πρόσφατα απολογιστικά
στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου
«ΑΡΤΕΜΙΣ» για τον Οκτώβριο 2014 και γίνε-

ται γνωστό οτι ελέγχθηκαν 2.751 επιχειρήσεις και σε
σύνολο 9.925 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι
884, δηλαδή το 8,91% του συνολικού αριθμού των
εργαζομένων που ελέγχθηκαν. 

Παράλληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις
παραπάνω παραβάσεις ανέρχονται στα 9.391.498
ευρώ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του
επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για τον έλεγχο
της αδήλωτης εργασίας για το διάστημα από 15
Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής: «Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο της οργανωμένης προ-
σπάθειας που καταβάλλουμε για την αναχαίτιση του απαράδεκτου φαινομένου της αδήλωτης και ανα-
σφάλιστης εργασίας έχουμε υιοθετήσει - με το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» - μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση. Ένα ισορροπημένο μίγμα κινήτρων και αντικινήτρων. Από τη μια πλευρά οικονομικά κίνη-
τρα και διοικητικές διευκολύνσεις που μειώνουν το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, όπως η
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η δραστική απλοποίηση των διαδικασιών. 

Απο την άλλη, αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις για όσους εργοδότες αρνούνται πεισματικά να αντι-
ληφθούν ότι οι ευκαιριακές και αντιπαραγωγικές πρακτικές σε βάρος των εργαζομένων δεν ταιριάζουν
στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας του αύριο. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτή την εβδομάδα θεσμοθετήσαμε την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώ-
νουν υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Και αυτό, διότι αποδείχθηκε στην πράξη ότι η
δυνατότητα που υπήρχε για την τροποποίηση του ωραρίου με την απλή τήρηση του αθεώρητου βιβλί-
ου αποτέλεσε για πολλούς εργοδότες εστία καταχρηστικών πρακτικών ελάχιστης ασφάλισης και κατα-
στρατηγήσεων με τη μορφή της «ψευδομερικής απασχόλησης» ή και αδήλωτης εργασίας. Με τις παρα-
πάνω θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις επιδιώκουμε την ελαχιστοποίηση των περιθωρίων παραβα-
τικότητας. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Απαιτείται η δραστική αλλαγή νοοτροπίας και αντιλή-
ψεων και εκ μέρους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Όπως έδειξε και η πρόσφατη απόφασή μας για τη δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επι-
χειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ» επενδύουμε στην υγιή και συνεπή επιχειρηματικότητα, επιβραβεύουμε και
αναδεικνύουμε τη δύναμη του «καλού παραδείγματος». Δεν θα αφήσουμε όμως να διαιωνίζεται σε
βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων η παρασιτική λογική κάποιων ανεύθυνων εργοδοτών. Θα
βάλουμε οριστικά «φρένο» στην αυθαιρεσία τους. Συνολικά, απο τις 15 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και
ξεκίνησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» και η επιβολή του υψηλού πρστίμου των 10.500 ευρώ,
μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014, επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχοναι στα 59.916.741 ευρώ».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τα ενοριακά συσσίτια του 
Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος, θέλουν 
να ευχαριστήσουν δημόσια την 

ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν - Εργοστάσιο
Καμαρίου, για την οικονομική

ενίσχυση των 1.000 ευρώ 
των έργων των ενοριακών

συσσιτίων μας.

Με εκτίμηση
ο Πρόεδρος και τα Μέλη 

των ενοριακών συσσιτίων 
Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2014
Το Β' Παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας 

θα πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο χώρο
του Κ.Α.Π.Η.  (Ιάκχου & Μιαούλη)

ΏΡΑ:   10:30 - 13:00 &  16:30 - 20:00

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Σύλλογος
Ποντίων 

Ασπροπύργου 
"Οι Ακρίτες του

Πόντου"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ποντίων
Ασπροπύργου

«ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ»,

με ιδιαίτερη χαρά, σας
προσκαλεί στην τελετή

του Αγιασμού
που θα

πραγματοποιηθεί στο
χώρο 

του Συλλόγου 
καθώς και στα 

εγκαίνια της καινούριας
βιβλιοθήκης του.

Σας περιμένουμε την
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

και ώρα 19:00.

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Π. για πρώτη
φορά από την ίδρυσή της θα συμμετάσχει ως παίκτης
η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
του Π.Σ. Στην άσκηση θα συμμετάσχει επίσης η Πυρο-
σβεστική Ακαδημία ενώ η Σχολή Πυροσβεστών και οι
δόκιμοι Πυροσβέστες σε μια ξεχωριστή στιγμή στην
ιστορία της Ακαδημίας θα συμμετάσχουν σε ένα ρόλο
διαφορετικό από την αποστολή τους, εκείνον του πολί-
τη που κινδυνεύει.

Η EU EVITA 2014 FSE αποτελεί συνέχεια της άσκη-
σης επί χάρτου που διοργανώθηκε το Μάρτιο του
2014, και η οποία ήταν ενταγμένη στο επίσημο πρό-
γραμμα της Γ.Γ.Π.Π. για την Ελληνική Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(www.gr2014.eu). H Γ.Γ.Π.Π. άσκησε κατά το 1ο εξάμη-
νο του 2014 την Προεδρία της Ομάδας Πολιτικής Προ-
στασίας (PROCIV) του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Με την EU EVITA 2014 FSE, η Γ.Γ.Π.Π. θα γίνει η
πρώτη Ευρωπαϊκή Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστα-
σίας, η οποία μέσα σε ένα χρόνο διοργάνωσε (4)
ευρωπαϊκές ασκήσεις χρηματοδοτούμενες από το Χρη-
ματοδοτικό Μέσο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΡΩΓΗ Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar: Θα είμαστε όλοι εκεί! 

Ο Δήμαρχος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος
Γονέων των παιδιών του ΚΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗ από κοινού
με το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αρωγή» σας προσκα-
λούν στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που θα πραγματο-
ποιηθεί στον χώρο του Κέντρου, Μπόσκιζας & Πλαται-
ών 23Α, Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. 

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 19:00
Τηλ. Επικοινωνίας: 2102404444-3
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανά-

γκες του Κέντρου!

Ο Δήμαρχος        Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ    Η Πρόεδρος της Αρωγής 

Γιάννης Κασσαβός      Νίκος Γκασούκας             Βίκυ Έλλιοττ

Αρχαιρεσίες σωματείων
Οι εργαζόμενοι ΟΤΑ ψηφίζουν σήμερα

στο  Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

Συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης
και Εξελεγκτικής Επιτροπής

του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. 
Οι εργαζόμενοι ψηφίζουν από τις

10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. στα παρακά-
τω σημεία: Τρίτη 2/12, Πολιτιστικό
Κέντρο Ελευσίνας (οδός Παγκάλου
και Κίμωνος 11). Τετάρτη 3/12,
Δημαρχείο Αμαρουσίου (οδός Β.
Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα). Πέμπτη
4/12, αίθουσα του Συνδικάτου Οικο-
δόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλα-
τεία Κάνιγγος).

Από σήμερα μέχρι και τις 7 Δεκέμ-
βρη θα διαρκέσουν οι αρχαιρεσίες
στην Ενωση Λογιστών Αττικής. 

Το πρόγραμμα των εκλογών έχει
ως εξής: Στα γραφεία της Ενωσης (Κάνιγγος 27) Σάβ-
βατο 29/11 και Κυριακή 30/11 (10.30 π.μ. - 6.30 μ.μ.),
Δευτέρα 1/12, Τετάρτη 3/12, Πέμπτη 4/12 (1 μ.μ. - 9
μ.μ.), Σάββατο 6/12 και Κυριακή 7/12 (10.30 π.μ. -
6.30 μ.μ.). Στο Παράρτημα του Πειραιά (Ομηρίδου
Σκυλίτση 19) Τετάρτη 3/12 και Πέμπτη 4/12 (3.30 μ.μ.
- 8.30 μ.μ.), Σάββατο 6/12 και Κυριακή 7/12 (10 π.μ. -
6 μ.μ.).

Ξεκινούν αύριο Κυριακή 30 Νοέμβρη οι αρχαιρεσίες
στο Συνδικάτο Εργαζομένων Τροφίμων - Γάλακτος -
Ποτών Αττικής. 

Οι εκλογές θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκέμβρη και οι
εργαζόμενοι μπορούν να ψηφίζουν στα γραφεία του
Συνδικάτου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (3ης Σεπτεμ

βρίου και Μάρνη) αλλά και στις κάλπες που θα στη-
θούν σε εργοστάσια του κλάδου.

Σε εκλογές προχωρά η Ενωση Ηλεκτροτεχνιτών Αττι-
κής, από την 1 έως τις 3 Δεκέμβρη. Οι εκλογές θα γίνο-

νται από τις 2.30 μ.μ.
έως τις 8.30 μ.μ. στο
ΕΚΑ.

Σε εκλογοαπολογι-
στική Γενική Συνέλευ-
ση καλεί το κλαδικό
Σωματείο Εργαζομέ-
νων στην Ιδιωτική
Υγεία Αθήνας τη Δευ-
τέρα, 1η Δεκέμβρη,
στις 5.30 μ.μ. στα γρα-
φεία του σωματείου
(Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας, 2ος όροφος).

Σε μαζική συμμετοχή
στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστι-
κών Επιχειρήσεων καλεί η «Ενιαία Αγωνιστική Συνδι-
καλιστική Κίνηση», η παράταξη που στηρίζει το
ΠΑΜΕ. Οι εκλογές του Συλλόγου έχουν παραταθεί για
άλλες δύο μέρες, τη Δευτέρα και την Τρίτη 1 και 2
Δεκέμβρη, από 11.30 π.μ. έως 7 μ.μ. στα γραφεία του
Συλλόγου (Βησσαρίωνα 9 και Σίνα, 5ος όροφος).

Από 1 έως 5 Δεκέμβρη θα γίνουν οι εκλογές του
Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αθήνας, στα γραφεία
του Σωματείου (Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 1ος όρο-
φος), από 9.30 π.μ. έως 2 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερίδα  «Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης του AIDS – 
Μειώνοντας το χάσμα - διευκολύνοντας την πρόσβαση»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το AIDS η Περιφέρεια Αττι-
κής, έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγεί-
ας και στόχο την πραγματοποίηση κοινών και αποδοτικότε-

ρων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του AIDS και την ενημέρωση
της κοινωνίας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή πολιτικών
πρόληψης και αντιμετώπισης του AIDS – Μειώνοντας το χάσμα – διευ-
κολύνοντας την πρόσβαση».

Η ημερίδα που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής
και της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014
και ώρα 09.00-14.00 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και η Πρόεδρος του
ΚΕΕΛΠΝΟ, Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις από την Αντιπεριφερει-
άρχη Κοινωνικής Πολιτικής, Κατερίνα Θανοπούλου και διάφορους φορείς.

Στα αρχεία που επισυνάπτονται μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό υλικό, την πρόσκληση και το Πρό-
γραμμα της Ημερίδας.

ΚΕΔΕ
Συνεδρίαση για το προσχέδιο 
προϋπολογισμού 2015

Επιστολή προς όλους τους προέδρους και τα μέλη
των ΔΣ των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
(ΠΕΔ) απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.

Πατούλης, με την οποία τους καλεί να διαμορφώσουν τις
θέσεις τους για τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ και να τις
αποστείλουν έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Στην επιστο-
λή καλεί τα προεδρεία και τους επικεφαλής των ΠΕΔ να
συναντηθούν με την ΚΕΔΕ στην Αθήνα την Παρασκευή 5
Δεκεμβρίου, προκειμένου να επεξεργασθούν τις προτά-
σεις.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ αναμένεται να
συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής,
προκειμένου να τους ενημερώσει για τα οικονομικά των
δήμων και το γεγονός ότι η συνεχής παρακράτηση πόρων
οδηγεί σε αναπότρεπτη καταστροφή την Αυτοδιοίκηση.

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, οπότε λήφθηκε ομόφωνη
απόφαση για διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημείο αιχμής μεταξύ του προέδρου
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και της παράταξής του (που διαθέ-
τει απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ) με μέλη του ΔΣ που ανή-
κουν σε άλλες δυνάμεις, ήταν το κοινό αίτημα -της παρά-
ταξης που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξης του
ΠΑΣΟΚ- την ερχόμενη Παρασκευή να μη γίνει συνεδρία-
ση, αλλά να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Προσοχή σε επιτήδειους
που ζητούν ποσά ως δώρο Χριστουγέννων 
συνιστά ο δήμος Μεγαρέων

Προσοχή σε επιτήδειους που ζητούν χρηματικά
ποσά ως δώρο Χριστουγέννων συνιστά ο δήμος

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν καταγγελίες για
άτομα τα οποία επισκέπτονται καταστήματα ή
οικίες συμπολιτών, λέγοντας πως εργάζονται στις
υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου. Ζητούν χρή-
ματα για το δώρο τους.

Σας ενημερώνουμε πως οι εργαζόμενοι στην
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μεγαρέων,
όπως κάθε χρόνο, θα περιδιαβούν στις πόλεις
μας, για την καθιερωμένη προσφορά αγάπης ,
στο χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως και
20 Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, θα είναι με τα ειδικά γιλέκα
του Δήμου ή διάφορα άλλα αναγνωριστικά
σημεία, οπότε δεν θα υπάρχει περίπτωση να
παραπλανηθείτε.

Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή,
ώστε να μην δώσετε κανένα απολύτως χρηματικό
ποσό στους επιτήδειους.
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Επιχορήγηση Δήμων για 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται η επιχορήγηση συνολικού ποσού

έως 1.031.805,00€ σε Δήμους της Χώρας προκειμένου να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθε-
σμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους. 

Η επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης
του κάθε φορέα και σύμφωνα με τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. 

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών,
απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού σε κάθε δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών
– Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. 

Για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους, οι επι-
χορηγούμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στο υπουργείο Εσωτερικών εντολές
εξόφλησης με τα στοιχεία των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Διαδραστικό εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για την 
Οδική Ασφάλεια

Στο 2ο Λύκειο Άνω ΛιοσίωνΣτο 2ο Λύκειο Άνω Λιοσίων
Να… ανοίξει τα μάτια των παιδιών σχε-

τικά με την οδική ασφάλεια και συμπερι-
φορά, επιδίωξε η ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, η οποία σε
συνεργασία με την Αττική Οδό και την
εταιρεία λειτουργίας Αττικές Διαδρομές
πραγματοποίησε την Πέμπτη 27 Νοεμ-
βρίου, στο 2ο Λύκειο Άνω Λιοσίων,
εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Μάτια
ανοιχτά στο δρόμο».

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Θανά-
σης Χούντρας, ειδικός σε θέματα ασφα-
λούς οδήγησης μοτοσικλέτας, καθηγητής
φυσικής αγωγής, με διακρίσεις ως αθλη-

τής μηχανοκίνητου αθλητισμού και μεγά-
λη και βραβευμένη εκπαιδευτική εμπει-
ρία (ιδρυτής της σχολής Ασφαλούς Οδή-
γησης Μοτοσυκλέτας Riding School).

Το σεμινάριο παρακολούθησαν με
μεγάλο ενδιαφέρον οι μαθητές του 2ου
Λυκείου Άνω Λιοσίων, οι οποίοι κατέκλυ-
σαν την αίθουσα και συμμετείχαν ενεργά. 

«Μάθημα ζωής» χαρακτήρισε το σεμι-
νάριο ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και Αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολιτισμού, κ. Δημήτρης Τσί-
γκος, τονίζοντας: «Μας προβλημάτισε και
μικρούς και μεγάλους». Προανήγγειλε δε
την παρουσίαση του σεμιναρίου και σε
άλλα σχολεία του Δήμου. «Το εκπαιδευτι-
κό σύστημα δεν έχει μάθημα για την
οδική ασφάλεια και γι’ αυτό προσπαθού-

με να αξιοποιήσουμε κάθε τέτοια προ-
σπάθεια», τόνισε ο κ. Τσίγκος.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν μια
ζωντανή διαδραστική ενημέρωση που
παρουσίαζε μέσα από στοιχεία και
παραδείγματα με φωτογραφίες και video,
τις επιπτώσεις από τροχαία δυστυχήμα-
τα και ταυτόχρονα παρότρυνε και συμ-
βούλευε τους μαθητές πώς να οδηγή-
σουν με ασφάλεια. 

Σύμφωνα με ορισμένα από τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο,
στην Ελλάδα κάθε μέρα χάνουν τη ζωή
τους από τροχαία δυστυχήματα τέσσερις

άνθρωποι (1.500 τον χρόνο), ένας εκ
των οποίων είναι πεζός. 

Το 95% της ευθύνης για το τροχαίο το
φέρει ο άνθρωπος. 

Οι θάνατοι σε τροχαία αποτελούν την
πρώτη αιτία θανάτου στους νέους ηλικίας
16-25 ετών. Από τους νεκρούς τροχαίων
ηλικίας 15-24 ετών, το 70% ήταν χρήστες
μηχανοκίνητων δικύκλων και το 60%
αυτών, οδηγοί των δικύκλων. Επίσης, το
95% των θυμάτων τροχαίων με δίκυκλα,
που χτύπησε στο κεφάλι, δεν φορούσε
κράνος.

Ο κ. Χούντρας, μέσα από παραδείγμα-

τα, προέτρεψε τους μαθητές να φροντί-
ζουν για την ασφάλεια και προστασία
τους και τους συμβούλεψε, μεταξύ
άλλων, να φορούν πάντα ζώνη ασφαλεί-
ας στο όχημα και κράνος στο δίκυκλο,
αλλά να ζητούν και οι υπόλοιποι επιβαί-
νοντες να πράττουν αντίστοιχα. Ως
παράδειγμα ανέφερε ότι ο συνοδηγός,

ακόμα και όταν φοράει ζώνη ασφαλείας,
μπορεί να τραυματιστεί ακόμα και θανά-
σιμα, αν ο επιβάτης που κάθεται πίσω
δεν φοράει ζώνη, αφού σε περίπτωση

πρόσκρουσης, ασκεί στο συνοδηγό
πίεση αντίστοιχη του πενταπλάσιου των
κιλών του. 

Προέτρεψε, επίσης, να μην οδηγούν
όταν πίνουν αλκοόλ (ένας οδηγός με
διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο
ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του έχει 50
φορές περισσότερες πιθανότητες να
εμπλακεί σε μοιραία πρόσκρουση), να
μην αποσπάται η προσοχή τους από το

οδήγημα (π.χ. απαντώντας στο κινητό
τους) και να μην τρέχουν πάνω από το
όριο ταχύτητας, το οποίο έχει μελετηθεί
από ειδικούς.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διατέ-
θηκαν στους μαθητές ερωτηματολόγια για
να συμπληρώσουν σχετικά με θέματα
οδικής ασφάλειας και στο τέλος της
παρουσίασης διανεμήθηκαν έντυποι
Οδηγοί Οδικής Ασφάλειας που εκπονή-
θηκαν από τον κ. Χούντρα για την Αττική
Οδό και τις Αττικές Διαδρομές.
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Λόγω της μεγάλης  απήχησης του προγράμματος, δόθηκε η υπόσχεση να επαναληφθεί και στο μέλλον.

Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την 
κύφωση-σκολίωση στον Δήμο Φυλής
ΟΣύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» υπό την αιγίδα  του Δήμου Φυλής και

σε συνεργασία με τον Όμιλο Ολυμπιακών Αθλημάτων Φυλής ΦΕΡΕΝΙΚΗ διοργά-
νωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την κύφωση-σκολίωση, και τα πελματο-

γραφήματα η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για
να κάνει έναν προληπτικό έλεγχο για την κύφωση – σκολίωση και πελματογράφημα και να
ενημερωθούν για τα νεότερα δεδομένα γύρω από τη σκελετική υγεία κατά το διήμερο 29 &
30 Νοεμβρίου 2014.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στοστο Α  ΚΑΠΗ επί της Λεωφόρου Φυλής 165 , όπου
εξειδικευμένοι επιστήμονες προσέφεραν δωρεάν εξετάσεις και πραγματοποιήθηκαν δωρε-
άν μετρήσεις κύφωσης-σκολίωσης, σε 140 άτομα και πελματογραφήματα σε 180 άτομα.–
κυρίως σε παιδιά εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας αλλά και στους γονείς και κηδεμόνες
τους καθώς και ενήλικες πολίτες άνδρες και γυναίκες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η παρούσα εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Δήμου Φυλής, υπό τον Αντιδήμαρχο
Κο Αντωνόπουλο και του Ομίλου Ολυμπιακών Αθλημάτων Φυλής ΦΕΡΕΝΙΚΗ με την αμέ-
ριστη συμπαράσταση της Κας Πλαβούκου την οποία ο Σύλλογος «Πεταλούδα» αγκάλιασε
με χαρά μέσα στα πλαίσια της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει με τίτλο «Μεγαλώνω σωστά»,
κατά την οποία γίνονται προληπτικοί έλεγχοι, ομιλίες, συμβουλευτική, διανομή ενημερωτι-
κών εντύπων σε παιδιά, γονείς-κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενημερωθεί
ο κόσμος πως η κύφωση και η σκολίωση είναι μια πάθηση που μπορεί να προληφθεί.

Ύστερα από την απήχηση του προγράμματος, δόθηκε η υπόσχεση να επαναληφθεί και
στο μέλλον.

Παραλίες για σκύλους και με το νόμο !
Πούντα Ν Περάμου και Κολπίσκοι 
Αλεποχωρίου μεταξύ των προτεινόμενων 

Το φετινό καλοκαίρι θα βρει χιλιάδες Ελληνες και
ξένους φιλόζωους στις παραλίες μαζί με τα ζώα
τους για πρώτη φορά νόμιμα και χωρίς γκρίνιες. 

Ηδη οι προτάσεις για το ποιες παραλίες θα υποδέχο-
νται τα συμπαθή τετράποδα τόσο από δήμους στην Αττι-
κή και την Πελοπόννησο όσο και από νησιά πέφτουν
βροχή, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα έντονο. 

Η αναλογία που ζητούν οι φιλοζωικές οργανώσεις είναι
μία παραλία στις τρεις ή μία στις τέσσερις, ενώ το υπουρ-
γείο αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχει στα
χέρια του το συνολικό αριθμό των προτάσεων και στη
συνέχεια, μετά από μια αξιολόγηση, να προχωρήσει και
στο νομοθετικό ορισμό τους. 

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα μηνύματα και για τον τουρισμό
αναμένεται να φέρει αυτή η ρύθμιση καθώς έχουν παρα-
τηρηθεί σωρεία αρνητικών σχόλιων από τους τουρίστες
που επισκέπτονται τη χώρα μαζί με το κατοικίδιό τους
και στην πλειονότητά τους είναι συνηθισμένοι από ένα
τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Σε συνάντηση που είχε με τις φιλοζωικές οργανώσεις,
ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε
υπογραμμίσει το αναχρονιστικό πνεύμα που διέπει το
σημερινό πλαίσιο: «Παρακολούθησα στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης τη συζήτηση και τον προβληματισμό
χιλιάδων πολιτών για το θέμα. 

Παράλληλα, έψαξα να βρω τι ισχύει στις άλλες χώρες
της Ευρώπης και κατέληξα στη σημερινή λύση. Πιστεύω,
άλλωστε, ότι η διασπορά του πληθυσμού, η πλούσια
ακτογραμμή και η μοναδική πολυνησία που χαρακτηρί-
ζουν τη χώρα μας ευνοούνται από στοχευμένες λύσεις σε
κάθε θέμα. 

Οι οριζόντιες διατάξεις δεν καλύπτουν αυτήν την ιδιο-
μορφία», τονίζει.

Τα κριτήρια 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προβλέπεται η δημιουργία
ορισμένων ειδικά διαμορφωμένων παραλιών, μετά από
υπόδειξη των Λιμενικών Αρχών της χώρας, στις οποίες
θα επιτρέπονται στο εξής η πρόσβαση και η επαφή με το
νερό για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (pet friendly
areas). Τρία είναι τα βασικά κριτήρια ώστε μια παραλία
να χαρακτηριστεί φιλική προς το κολύμπι των ζωών με
βάση την ανακοίνωση των Αρχών: 

-Οι παραλίες να μην έχουν χαρακτηριστεί ή πρόκειται
να χαρακτηριστούν «πολυσύχναστες». 

-Να έχουν περιορισμένη έκταση ώστε να υπάρχει
σωστός έλεγχος των ζώων από τους ιδιοκτήτες τους και 

-Να συμπεριληφθούν οι παραλίες που υπόκεινται σε
καθ’ ολοκληρία εκμετάλλευση (καταβολή εισιτηρίου στην
είσοδο). 

Μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι παραλίες
αποτελούν κοινόχρηστους χώρους στους οποίους δεν
απαγορεύονται η κυκλοφορία και η παραμονή των
ζώων, το κολύμπι απαγορευόταν με μη αντικειμενικά κρι-
τήρια, όπως λόγους αισθητικής ή λόγους φιλοζωίας των
παρευρισκομένων, οι οποίοι αντιδρούσαν με την παρου-
σία των κατοικίδιων, κυρίως των σκύλων. Σύμφωνα με το
νόμο 4039/2012, τα κατοικίδια ζώα εμβολιάζονται ετη-
σίως, ενώ οι κηδεμόνες τους οφείλουν να επιδεικνύουν
το βιβλιάριο υγείας τους ή το διαβατήριο, όποτε ζητηθεί
από τις ελεγκτικές αρχές. Βασικό δεδομένο για τη ρύθμι-
ση είναι ότι τα σκυλιά δεν μπορούν να ρυπαίνουν τη
θάλασσα, καθώς, εκ φύσεως, οι ανατομικές τους λει-
τουργίες τους απαγορεύουν να εκτελούν τις σωματικές
τους ανάγκες εντός της θάλασσας. 

Οι ασάφειες και οι παρερμηνείες των διατάξεων του
Γενικού Κανονισμού Λιμένος μπαίνουν επί τάπητος και
επιτέλους η νέα νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί θα
συμβαδίζει με τα σύγχρονα δεδομένα. 

Οι προτάσεις των πρώτων 8 δήμων για 19 παραλίες

Ηδη οκτώ δήμοι έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και
19 παραλίες ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν το παιχνίδι
των τετράποδων φίλων. Οι Δήμοι Ιθάκης, Ιου, Μήλου και
Σφακίων από τα νησιά και Μεγάρων, Μαρκόπουλου,
Λουτράκιου και Πηνειού από την ηπειρωτική Ελλάδα
είναι οι πρώτοι που κατέθεσαν τις προτάσεις τους, οι
οποίες θα εξεταστούν μαζί με τις προτάσεις που αναμέ-
νονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα και θα συμπεριλη-
φθούν στο τελικό φιλοζωικό χάρτη των ελληνικών ακτών.

Συγκεκριμένα:
-Στην Ιθάκη προτείνονται τρεις παραλίες. Η ακτή

Ταμπακαριό και η παραλία απέναντι από το κτίριο του
Εντευκτηρίου στην περιοχή Βαθύ και η παραλία Πλα-
κούτσες-Μαυρώνα στο Κιονίο Βορείου Ιθάκης.

-Στην Ιο η παραλία Αγ. Ειρήνης στον Ορμο.
-Στα Σφακιά της Κρήτης προτείνονται δύο παραλίες, το

Ακρωτήρι και το Βιγλιστήρι.
-Στη Μήλο, το δημοτικό συμβούλιο πρότεινε τρεις

παραλίες, την παραλία Δεκατέσσερις στην Τρυπητή, τη
Νεροδάφνη και στην περιοχή του Τριοβασάλου την
όμορφη ακτή Καστανάς. 

-Στο Μαρκόπουλο στην περιοχή του Πόρτου Ράφτη την
παραλία στη θέση Βουρλέζα.

-Στο Δήμο του Πηνειού η παραλία ανάμεσα στις περιο-
χές Μπούκας και Καλυβιών. 

-Στα Μέγαρα προτείνεται η παραλία Πούντα στη Νέα
Πέραμο και στο Αλεποχώρι η παραλία στους Κολπί-
σκους προς τη Μαυρολίμνη. Στον Αγιο Νικόλαο, στα
Μέγαρα, η παραλία από το καρνάγιο μέχρι την παιδική
χαρά του Αγίου Νικολάου, ενώ στην Κινέττα η παραλία
Βουλιαγμένη. 

-Στο Λουτράκι τέσσερις παραλίες έχουν ήδη προταθεί,
αυτή στη Σχολή Μηχανικού, την παραλία των Αγίων
Θεοδώρων στη θέση Φάρος, ενώ στα Ισθμια η παραλία
στη θέση Μύτικας. Και τέλος στη Δημοτική Κοινότητα
Πισίων η παραλία του Αγίου Βλαστού, στον οικισμό Βαμ-
βακιές.



8 -ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69
Τ.Κ. 12210
Πλ. Χρ. Γκάτσης
Τηλ. 210 5316690
Φαξ. 210 5905900

ΑΙΓΑΛΕΩ 7-2-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του
αρθρου 14 Ν.998/79 εκδόθηκε
μετά από αιτήματα και πέρα
αυτών αυτεπάγγελτα η αρ.
362/7.2.2011 πράξη χαρακτηρι-
σμού του Δασάρχη Αιγάλεω για
έκταση εμβαδού 282,795 στρ.
που βρίσκεται στη θέση ‘’Λεύκα -
Μετόχι’’ περιοχής Οινόης περιφέ-

ρειας Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας: Με την πράξη αυτή από την
εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται: 

1. Έκταση συνολικού εμβαδού
182,355 στρ. ως δάσος πευκής
της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν.
998/79, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του αρ. 1 του Ν.
3208/03 και ισχύει με το αρ. 9 του
Ν. 3818/10.

2. Έκταση συνολικού εμβαδού
88,94 στρ. ως μη δασική έκταση
υπαγόμενη στις δασικές διατά-
ξεις (αγροτική έκταση) υπαγό-
μενη στην παρ. 6α του αρ. 3 του
Ν.998/79 όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή της παρ. 1 αρ. 1
του Ν. 3208/03 με την παρ. 1 του
αρ. 9 του Ν. 3818/10.

3. Έκταση εμβαδού 8,08 στρ.
ως δάσος πευκής (δασωθείς
αγρός) της παρ. 1 του αρ. 3 του
Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 αρ. 1 του Ν.
3208/03 και ισχύει με το αρ. 9 του
Ν. 3818/10.

4. Έκταση εμβαδού 2,30 στρ.
ως χορτολιβαδική μή δασική
έκταση μή υπαγόμενη στις

δασικές διατάξεις (ρέμα) υπα-
γόμενη στην παρ. 6β του αρ. 3
του Ν. 998/79, όπως ισχύει μετά
την αντικατάσταση της της παρ. 1
αρ. 1 του Ν. 3208/03 με την παρ.
1 του αρ. 9 του Ν. 3818/10.

5. Έκταση εμβαδού 1,1 στρ. ως
δάσος πευκής της παρ. 1 του
αρ.  3 του 998/79, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 1 του αρ. 1
του Ν. 3208/03 και ισχύει με το
αρ. 9 του Ν. 3818/10.

Κατά της πράξης του Δασάρχη
επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός
(2) δύο μηνών από την τελευταί
δημοσίευση ενώπιον της Α΄ βαθ-
μίου Επιτρ. Επίλυσης Δασικών
Αμφισβ. Δυτ. Αττικής. 

Η παραπάνω πράξη εστάλη και
στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
για έκθεση επί ένα (1) μήνα. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 210
5316690 σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες. 

Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ
Δασολόγος 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. Δ/νση: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69
Τ.Κ. 12210
Πλ.  Γρ. Δασάρχη
Τηλ.  210 5905900

ΑΙΓΑΛΕΩ 17-10-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του
αρθρου 14 Ν.998/79 εκδόθηκε
(κατόπιν της από 28-9-11 διατα-
γής Δασαρχείου Αιγάλεω) η υπ’
αριθμ. 3155/11 πράξη χαρακτηρι-
σμού της υπηρεσίας μας για
έκταση εμβαδού 2,0 στρ. που
βρίσκεται στη θέση ‘’Κιάφα’’ περι-
φέρειας Δήμου Μάνδρας Νομού
Αττικής. 

Με την πράξη αυτή η έκταση
χαρακτηρίζεται ως: 

‘’Έκταση μη διεπόμενη από
τις διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας (γεωργικώς καλ-

λιεργούμενη κατά την έννοια
της παρ. 6α του άρθρου 3 του
Ν. 998/79)’’

Κατά της πράξης του Δασάρχη
επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός
δύο (2) μηνών από την τελευταί
δημοσίευση ενώπιον της Α΄ βαθ-
μίου ΕΕΔΑ Δυτικής Αττικής, οδός
Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210 5911869 τις  εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες. 

Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ
Δασολόγος 

Το Σώμα Έρευνας και
Διάσωσης συγκεντρώ-
νει είδη πρώτης ανά-

γκης για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ. Οι ανάγκες αυτές
δημοσιοποιούνται κατόπιν
συνεννοήσεως με το ίδρυμα
χαμόγελο του παιδιού Αρχαίας
Κορίνθου.

Η συγκέντρωση των πραγ-
μάτων θα πραγματοποιείται
τις Τετάρτες 03-12, 10-12 και
17-12 και ώρες 20:00 έως
22:00 στα γραφεία του Σ.Ε.Δ.
στη λεωφόρο Αλεποχωρίου
στη θέση φόρος έναντι περι-
πτέρου.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να
έρθετε μαζί μας την Κυριακή
21-12-2014 και ώρα 11:00
π.μ. στην παράδοση των
ειδών ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να καλέσετε στο
τηλέφωνο 6932376482, Σου-
ριτζίδης Ανδρέας.

Ο κατάλογος με τα είδη πρώ-
της ανάγκης που μπορείτε να
προσφέρεται είναι ο εξής:

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ

• Τρόφιμα:
o Κιμάς
o Μοσχάρι
o Τυριά (όλων των ειδών)
o Βούτυρο για ψωμί
o Ψωμί του τόστ
• Ένδυση – Υπόδηση:
o Κάλτσες-Εσώρουχα
o Παπούτσια αθλητικά 33

έως 48 νούμερο, (αγόρια κορί-
τσια)

• Διάφορα Είδη:

o Ύφασμα-με το μέτρο,
Κουρτίνες

o Τραπεζομάντιλα πλαστικά
του μέτρου

o Αποσμητικά
o Ξυραφάκια
o Απορρυπαντικά πλυντηρί-

ου πιάτων
o Καθαριστικά παντός τύπου
o Γάντια μιας χρήσης
o Σκούπες-σφουγγαρίστρες

επαγγελματικές
o Μπαταρίες (όλων των

ειδών)
o Κούπες
o Πιάτα
o Σεντόνια – μαξιλάρια

ύπνου
o Σακούλες σκουπιδιών μαύ-

ρες μεγάλες
o Σακούλες σκουπιδιών

μπλε
o Κουτιά μεγάλα αποθήκευ-

σης διάφανα
o Αντιψειρικά σπρέι και χτε-

νάκια
o Νερό για το σίδερο
o Απλώστρες
• Σακούλες σκουπιδιών μαύ-

ρες μεγάλες
• Σακούλες σκουπιδιών

μπλε
• Αλουμινόχαρτο
• Κουτιά μεγάλα αποθήκευ-

σης διάφανα
• Απορρυπαντικά πλυντηρί-

ου πιάτων
• Τραπεζομάντηλα πλαστικά
• Αντιψειρικά σπρέι και χτε-

νάκια
• Νερό για το σίδερο
• Απλώστρες
• Σκούπες-σφουγγαρίστρες

επαγγελματικές

• Γάντια μιας χρήσης
• Καθαριστικά παντός τύπου
• Μπαταρίες διαφόρων

ειδών 
• Τυρί του τόστ
• Πάριζα για τόστ
• Βούτυρο για ψωμί
• Μοσχάρι
• Κιμά-Μπριζόλες
• Κορν Φλέικς
• Κρουασάν
• Διάφορα τυριά (κεφαλοτύρι,

μυζήθρες)
• Καλαμαράκια
• Πίτες για σουβλάκια
ΑΝΑΓΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
• Filicine 5mg
• Hemafer σιρόπι
• Mag2 πόσιμα διαλύματα
• Hemafer πόσιμα διαλύματα
• Legofer πόσιμα διαλύματα
• Dactarin πούδρα
• Verruca – Hermal
• Augmentin 625mg tab
• Foucicort lipid
• Imodium
• Fixotide 125 mg
• Primperan 10mg tab
• Primperan 5mg/5ml syr
• Anapen junior 150mg/0.3ml
• Anapen 300mg/0.3ml
• Singulair 10mg
• Pulvo
• Αντιηλιακά προσώπου
•Cellestoden-V with

Garamycin
• Zovirax
• Αντιψειρικά σαμπουάν
• Αντιψειρικά sprey
• Dalacin C lotion
• Depakine
• Valmane
• Βαζελίνη
• Οινόπνευμα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
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Συνέντευξη Τύπου έδω-
σαν το μεσημέρι της
Παρασκευής οι σύροι

πρόσφυγες πολέμου, πολλοί
από τους οποίους κάνουν και
απεργία πείνας στην πλατεία
Συντάγματος από τις 19 Νοεμ-
βρίου, ζητώντας η πολιτεία να
τους αναγνωρίσει ως θύματα
ενόπλων συρράξεων, να τους
διευκολύνει να μεταβούν σε
άλλα κράτη και να αναλάβει
μέριμνα για τις βασικές τους
ανάγκες.

Άστεγοι οι περισσότεροι, ανά-
μεσά τους και οικογένειες με
μικρά παιδιά, παραμένουν δια-
μαρτυρόμενοι μπροστά στη
Βουλή.

Τα αιτήματά τους προς την
ελληνική κυβέρνηση και τις
ευρωπαϊκές αρχές, όπως τα διατύπωσαν οι εκπρόσω-
ποί τους, είναι:

1. Να διατυπωθεί έκτακτο αίτημα από την ελληνική
κυβέρνηση για έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων με τη
συναίνεση της Ευρώπης, για να μπορέσουν να συνεχί-
σουν το ταξίδι τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια χωρίς
το φόβο του θανάτου, της φυλακής και των κρατητη-
ρίων των εγκληματικών κυκλωμάτων.

2. Μέχρι την έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων το
ελληνικό κράτος να εξασφαλίσει την κάλυψη των βασι-
κών αναγκών των οικογενειών για στέγη και τροφή,
ιατρική φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη, με βάση το
ισχύον ΠΔ 80/2006.

3. Ο ελληνικός λαός να σταθεί αλληλέγγυος στον
αγώνα και στα αιτήματά τους.

Αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοι-
μη, σύμφωνα με δηλώσεις των δύο αντιπεριφεριαρ-
χών, κυρίας Κατερίνας Θανοπούλου (αντιπεριφερειάρ-
χης Κοινωνικής Πρόνοιας) και Ερμίνας Κυπριανίδου
(αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθήνας) που
παρέστησαν στη συνέντευξη Τύπου, να παράσχει 

άμεσα και με δικά της μέσα σίτιση, ρούχα και σκεπά-
σματα στην ομάδα των προσφύγων στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει μέσω της Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, με την οποία η Περιφερειακή Αρχή ήλθε
εκ νέου σε επικοινωνία, χώρους υποδοχής και φιλοξε-
νίας για τους πιο ευάλωτους (γυναίκες, παιδιά, ασθε-
νείς, πιθανά τραυματίες) στον Άγιο Δημήτριο και στη
Βουλιαγμένη. Η Περιφέρεια είναι στη διάθεση των
δήμων ώστε να συντονίσει καλύτερα τις σχετικές δρά-
σεις.

Μάλιστα η Περιφέρεια καλεί  τους δήμους της Αττικής
και τις ανθρωπιστικές και αλληλέγγυες συλλογικότητες
να συνδράμουν όπως και όσο μπορούν περισσότερο.
Σύμφωνα με τη νέα περιφερειακή Αρχή, υπάρχει άμεση
ανάγκη για ουσιαστικό πολιτικό μεταναστευτικό πλαί-
σιο, με όρους ένταξης και αξιοπρέπειας.

«Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά το αυτονόητο»

Οι εκπρόσωποι των απεργών πείνας ανέφεραν
χαρακτηριστικά: «Εμείς, οι σύροι πρόσφυγες, που βρι-
σκόμαστε στο Σύνταγμα από τις 19 Νοέμβρη με γυναί-
κες και παιδιά, και που εδώ και πέντε ημέρες είμαστε
σε απεργία πείνας, που είδαμε τα σπίτια μας να γκρε-

μίζονται, τους δικούς μας να σκοτώνο-
νται, τα παιδιά μας να ακρωτηριάζο-
νται, τη ζωή μας να καταστρέφεται,
που ξεφύγαμε από τη φρίκη του πολέ-
μου, που περάσαμε μήνες στον
δρόμο, έχοντας σπίτι τα πάρκα και
στρώμα τη γη, είμαστε εδώ όχι για να
ζητήσουμε ελεημοσύνη, αλλά διεκδι-
κώντας το αυτονόητο δικαίωμα στη
ζωή.

Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο
ελληνικός λαός περνάει δύσκολες στιγ-
μές. Ότι η Ελλάδα της κρίσης δεν μπο-
ρεί να σηκώσει το βάρος της φιλοξε-
νίας των θυμάτων του πολέμου που
συνταράσσει τη χώρα μας, για τον
οποίο άλλες χώρες έχουν την ευθύνη.

Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τη
μόνη λύση που μπορεί να υπάρχει για
μας και για τις οικογένειές μας: Το
δικαίωμα να συνεχίσουμε το ταξίδι μας
για να μπορέσουμε να στήσουμε μια

νέα ζωή σε έναν νέο τόπο, σε μια άλλη γωνιά του
κόσμου, με ασφάλεια, ελευθερία και αξιοπρέπεια για
εμάς και τα παιδιά μας.

Ζητάμε από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν το
μερίδιο της ευθύνης τους για τα δεινά του συριακού
λαού και να υποδεχθούν στο έδαφός τους τους πρό-
σφυγες του πολέμου.

Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να κινήσει τις
διαδικασίες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξί-
δι μας».

Στη συνέντευξη Τύπου, μεταξύ άλλων, μίλησαν
εκπρόσωποι από τους αλληλέγγυες οργανώσεις υπο-
γραμμίζοντας το δίκαιο του αγώνα τους και ζητώντας
την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανάμεσά τους
παραβρέθηκαν και μίλησαν οι Βασιλική Κατριβάνου
(βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ), Γιώργος Τσαρμπόπουλος
(Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες),
Ιωάννα Κούρτοβικ (δικηγόρος, μέλος του Δικτύου Κοι-
νωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών),
Θανάσης Κούρκουλας (Κίνηση Απελάστε τον Ρατσι-
σμό), Θαν. Καραμπέλης (Ομάδα Ιατρικής Υποστήρι-
ξης), Νίκη Αργύρη (ΚΕΕΡΦΑ), Μάνια Μπαρσέφσκι
(Τμήμα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ), Αλέξ. Τζήμας (Νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ), Νασίμ Λομανί (Συνέλευση Αλληλεγγύης).

Περιφέρεια Αττικής και Εκκλησία συνδράμουν τους Σύρους πρόσφυγες
Όπως ανακοίνωσαν αντιπεριφερειάρχες προσφέρουν στέγη και τροφή

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυ-
χίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότι-
μος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοι-
χο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας.

103 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοη-
θών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας
και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας
Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρα-
κάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
Υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων 

102 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΤΕ Βρεφονη-
πιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης
έως  31-8-2015, με δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος

1

103 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων -
Παιδοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης
έως  31-8-2015, με δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος

2

104 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΥΕ Καθαριό-
τητας

Από την υπογραφή της σύμβασης
έως  31-8-2015, με δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Φυλή , 26-11-2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 946

Ταχ. Δ/νση:   Αμαρυλλίδος 7, Δημο-
τική Κοινότητα Φυλής                               
Ταχ. Κώδικας:   133 51
Τηλέφωνα:   210 2411975, 210
2412930Fax:   210 2412931
e-mail:    paidikos.filis@gmail.com 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  1/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Παιδικός
Σταθμός Δήμου Φυλής» 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τέσσερα (4)
ατόμων για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του
Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Παιδικός Σταθμός
Δήμου Φυλής», που εδρεύει στη
Δημοτική Κοινότητα Φυλής, του
Δήμου Φυλής, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτή-
των πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδο-
τημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», Κεντρική Πλατεία
Δημοτικής Ενότητας Φυλής, όπι-

σθεν Δημοτικού Καταστήματος,
Τ.Κ. 13351, απευθύνοντάς την στ
το Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας
Ειρήνης Λιάκου (τηλ. επικοινω-
νίας: 210-2412930). Στην περί-
πτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η

σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από 03-12-2014 έως
και 12-12-2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ευάγγελος Σταματάκος 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:   ΘΕΣΕΙΣ         ΕΠΟΧΙΚΟΥ       ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)



Η SOCCERLAND
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-1 ΤΟΝ ΑΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Για το τουρνουά «Θουκυδίδειο» η ομάδα παί-
δων της SoccerLand επικράτησε άνετα στο
Περιστέρι επί του ΑΟ Περιστερίου με σκορ 5-1
για την 8η αγωνιστική.

Για την ομάδα του Κώστα Λαζάρου σκόραραν

οι: Αντωνάρας Χ. Τζώρας Σ. (2) Κωσταράς Φ.
και Κωσταράς Ι.

Η σύνθεση της Soccerland….: Μικρός, Μίρτο,
Ραπάϊ, Τρόκα, Καλατζάκος, Τζώρας, Πιτσικά-
λης, Χίσα, Κωσταρας Φ., Κωσταράς Ι.

Επαιξαν επίσης οι Λουρδής,
Γεωρνταμιλής,Τσίγκος, Ζύμπερι και Περαμα-
ντζης.

Με την νίκη αυτή η παιδική ομάδα της
SoccerLand σκαρφαλώνει στην πρώτη τριάδα
της βαθμολογίας και έχοντας ένα παιχνίδι
λιγότερο στοχεύει τα palyoff του τουρνουά.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παίρνουν αποφάσεις  
στον Πανελευσινιακό Α.Ο
Στο ίδιο έργο θεατές, για δεύτερη  σερί φορά φέτος

στην έδρα του. Ο Πανελευσινιακός  αυτή την φορά όμως
έχασε τεράστια ευκαιρία ώστε να βρεθεί ξανά πρώτος
στην βαθμολογία του 3ου ομίλου. 

Οι παίκτες έχουν πίεση και άγχος,  αλλά στην πράξη
φαίνεται πως  έχουν ψυχολογικό πρόβλημα.  Οι ''Στα-
χυοφόροι'' έχασαν το ματς μέσα  από τα χέρια τους αλλά
δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την καλή άμυνα των φιλο-
ξενουμένων αλλά και τον τερματοφύλακα Τσάπαλο που
κατέβασε τα ρολλά.  

Τίποτα δεν τελείωσε  ακόμη και έχει ακόμα μπόλικο
δρόμο μπροστά του ώστε να ανακάμψει και να δεί τι
φταίει. 

Η ομάδα βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας και
πρέπει οι ιθύνοντες να πάρουν μέτρα και να φτιάξουν
την κατάσταση. Η αγωνιστική που έρχεται η ομάδα θα
κάνει το ρεπό της.

Στο ίδιο έργο θεατές διότι ο Πανελευσινιακός ηττήθηκε
ξανά επειδή δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά τον
αγώνα. 

Η ομάδα θα πρέπει να έχει καλύτερα αντανακλαστικά
όταν το παιχνίδι φτάνει στο τέλος του.

Σε αυτές τις καταστάσεις, βέβαια, μετράει και το ένστι-
κτο των παικτών. Και δυστυχώς το μυαλό ορισμένων σε
εκείνο το σημείο θολώνει, ενώ σε ορισμένες φάσεις το
"εγώ" μπαίνει  πάνω από το "εμείς".

Ακόμη και αν κέρδιζε ο Πανελευσινιακός  σε καμία
περίπτωση δεν θα λέγαμε πως έκανε καλό παιχνίδι. Η
ομάδα μπήκε στο ματς δείχνοντας ανέτοιμη κυρίως
πνευματικά. 

Είχαν κάποια καλά διαστήματα αλλά όλες οι προσπά-
θεις έπεφταν στο κενό.

Υπάρχει σύγχυση όταν τα συγκεκριμένα ματς φτάνουν
στο τέλους τους και αδυνατούν να τα διαχειριστούν
όπως πρέπει ώστε να πάρουν τη νίκη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Δόξας Μανωλάδας ευχαριστεί το Δ.Σ.
του Πανελευσινιακού για τη φιλοξενία και δεσμεύε-
ται να ανταποδώσει στο παιχνίδι του Β΄ γύρου.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του
8ου ομίλου της Γ'Εθνικής Γυναικών ο
Πήγασος Θριασίου της Αθηνάς Ρεντούμη
πήρε ισοπαλία εκτός έδρας στο γήπεδο
του Μελισσουργού στο Ρέντη, κόντρα
στον ΑΟ Πειραιά 1-1.

Ενα ημίχρονο για κάθε ομάδα, το
πρώτο για την ομάδα του Πήγασου  και
το Β' για την γηπεδούχο ομάδα. 

Στο 27' ο Πήγασος πήρε προβάδισμα
στο σκόρ  με σουτ της Βλάχου έξω από
την μεγάλη περιοχή. Μετά απο 10'  ύστε-
ρα από μιά στιγμά κακής συγκέντρωσης
η ομάδα του Πήγασου δέχθηκε την ισο-
φάριση.

Στο Β ' ημίχρονο ο Πήγασος στάθηκε
άτυχος  καθώς από τα πρώτα  λεπτά
τραυματίστηκαν σοβαρά σε σκληρές

προσωπικές μονομαχίες 2 παίκτριες του
στον καρπό, ο λόγος για την Φωτάρα και
την Καρίκκη όπου για αρκετό χρονικό
διάστημα αγωνιζόταν με 10 παίκτριες .
Τελικά και τα 2 κορίτσια έγιναν αναγκα-
στική αλλαγή  μη μπορώντας να συνεχί-
σουν τον αγώνα.

Οι δύο παίκτριες μεταφέρθηκαν στο
Θριάσιο Νοσοκομείο όπου η Φωτάρα
Μαριάννα έπαθε βαριά κάκωση στο χέρι
κάτι που θα την αφήσει τουλάχιστον 3-4
εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης,
ενώ η Καρίκκη Χ. δεν διατρέχει κάτι ανη-
συχητικό και εντός της εβδομάδος θα
μπεί σε χαλαρό ρυθμό στις προπονή-
σεις.

Η δοίκηση του Πήγασου καθώς η προ-
πονήτρια και οι συμπαίκτριές εύχονται 

περαστικά στα δύο κορίτσια και γρήγο-
ρη επάνοδο στα γήπεδα.

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ αγωνίστηκε με τις εξής
παίκτριες:  Ψάλτη Β., Τελίκα Α., Ιωάννου
Ε., Ρεντίφη Ε.,  Σπανού Χ.,  Καρίκκι Χ(
80' Τσαφαρά Κ),  Αποστολοπούλου Σ.,  

Βλάχου Ι.,  Φωτάρα Μ(70' λόγω τραυ-
ματισμού  Ειλλη Α), Γαβαλά Σ., Θεοδώ-
ρου Γ.,Τελιάκη

***Επόμενος αγώνας την Κυριακή 7 -
12 εντός έδρας με Ιάλυσο Ρόδου.

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΗΡΕ 1-1 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο ΠΕΙΡΑΙΑ



ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 52-39
ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 60-38 ΤΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ 
ΟΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΤΟΥ 45-31 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ανακοινώνει ότι λόγω οικονομικώνΜΑΓΟΥΛΑΣ ανακοινώνει ότι λόγω οικονομικών
διαφορών δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία μεδιαφορών δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία με

τον προπονητή κ. Γρηγόρη Μαρκαντωνάτο.τον προπονητή κ. Γρηγόρη Μαρκαντωνάτο.
Η διοίκηση εύχεται στον κ. ΜαρκαντωνάτοΗ διοίκηση εύχεται στον κ. Μαρκαντωνάτο

καλή συνέχεια , εκφράζοντας ταυτόχρονα τηνκαλή συνέχεια , εκφράζοντας ταυτόχρονα την
ελπίδα σε μια μελλοντική συνεργασία.ελπίδα σε μια μελλοντική συνεργασία.

Όσα δημοσιεύματα είδαν τις τελευταίες ημέρεςΌσα δημοσιεύματα είδαν τις τελευταίες ημέρες
το φως της δημοσιότητας, δεν έχουν οποιαδήτο φως της δημοσιότητας, δεν έχουν οποιαδή--

ποτε σχέση με την πραγματικότητα.-  ποτε σχέση με την πραγματικότητα.-  

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ-ΔΟΞΑΣΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ-ΔΟΞΑΣ
Η Ομάδα της Ενωσης Πανασπροπυργιακού Δόξας διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα της στις 23 Δεκεμβρίου

2014 στο κέντρο ''Ευκλείδιο''. Μία πολύ καλή ευκαιρία να διασκεδάσουμε με ένα καταπληκτικό πρόγραμμα στηρίζο-
ντας ταυτόχρονα και εμπράκτως την προσπάθεια για την αναγέννηση της ομάδος μας. Μία βραδιά διασκέδασης για
σας -μία ακόμη απόδειξη πως η πόλη αγκαλιάζει τις προσπάθειες να δουμε τον Ασπρόπυργο όπως του αξίζει.

HTTA TOHTTA TOΥ Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Στην πρεμιέρα του ''τουρνουά παμπαίδων'' οι μικροί του Γ.Σ Μεγάρων γνώρισαν την ήττα απο την αντίστοιχη του
Πανελευσινιακού 34-37.  Η προσπάθεια των παιχτών του ΓΣΜ ήταν μεγάλη, αλλά το άγχος  ήταν μεγαλύτερο και ανά-
γκασε να ήταν άστοχοι στις επιθέσεις αλλά και στις ελεύθερες βολές.

Για την 8η αγωνιστική της
ΑΈΣΚΑΝΑ η γυναικεία ομάδα
του Πανελευσινιακού επικρά-
τησε εκτός έδρας του Ατρομή-
του Πειραιά με 52-39(19-19).

Οι σταχυοφόροι είχαν σε
μεγάλη μέρα την Πλαβούκου
που σημείωσε 15 πόντους, την
Σαββουλλίδου 11, την Αλεξαν-
δρίδου 10, χωρίς να υστερή-
σουν και οι υπόλοιπες.

Διαιτητές : Τσόλη - Νικηφορί-
δης

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ (Λαμπα-
δάριος ) , Σιτζάνη 8 , Ιωάννου 2
,Μοσχονά , Τσαχάλη 6(2) , Βασιλάτου 9 , Γκάνη , Φλε-
βαράκη , Χατζή , 9 , Τσουμπρή 5

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Καραχάλιος , Βαννού ) ,
Τακίδη 2 , Ξανθοπουλου 2 , Κοκκίνη 2 , Ραμαντάνη 2
, Πλαβούκου 15 , Κουρπά , Σαβουλίδου 11 Αλεξαν-
δριδου 10 , Οικονομοπούλου 8.

ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 
Για το πρωτάθλημα Παγκορασίδων η ομάδα του

Πανελευσινιακού της Εφη Βαννού επικράτησε για την
4η αγωνιστική του τουρνουά υποδομών ΕΣΠΑΠΑΠΕ
στην Γούβα  του Παλαιού Φαλήρου 60-38.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βαννού) Κολιαλή 4,
Χαραλαμπίδου 16 , Μεγαλούδη 18(2) , Γουργιωτο-
πούλου 1, Μύταλα 2 , Ιωσηφίδη , Πέππα 2 , Στοτσέ-
νη 2 , Ρεκουνίωτη 8 , Κοντού 4 , Τσάλου.

ΟΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 
Για την 9η αγωνιστική της Α' Κορασίδων η ομάδα του

Πανελευσινιακού επικράτησε εκτός έδρας του Πανιωνίου
45-31.

ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Για τον ίδιο όμιλο της Α' ΕΣΚΑΝΑ γυναικών ο ΓΑΣ Μάν-

δρας γνώρισε την συντριβή στην Μάνδρα απο τον Φοίνι-
κα Πειραιά 36-91(20-50).

Διαιτητές :Νικηφορίδης , Ντίντας
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Διολέτης Ρούσσης ) :Τζέλα , Παπανι-

κολάου , Καλοβυρνά , Κοτσώνη 3, Τζαβαρή 15 , Αλεξαν-
δροπούλου , Γιαννικάκη, Χαλατσιάδου 15(2) , Τριαντα-
φυλλοπούλου 3, Μετσάϊ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. (Αράπης): Κοντοδιού , Λιβανού 8,
Παναγιωτίδου 2, Καρακούση , Μανουρά 8, Αρχοντάκη 15
, Μουζάκη 12, Καστρενοπούλου 7 , Ζεβαχιργιάν 6(2) ,
Παίδα 7 , Πούλη 8, Βράκα 18.
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Διοίκηση Αχαρναϊκού: 
Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας!

Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 
αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσει θερμά για την στήριξη που δεί-
χνουν σε κάθε αγώνα τους φιλάθλους. 

Όπως σε κάθε αγωνιστική, 
έτσι και σε αυτή που πραγματοποιήθη-

κε στο γήπεδο του Ταύρου 
απέναντι στην Καλλιθέα οι φίλαθλοι

έδωσαν δυναμικό παρών ενισχύοντας
τις προσπάθειες των παικτών 

Σας ευχαριστούμε! 
Συνεχίζουμε δυνατά!

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Η ΚΕΔ όρισε χθές τον Αλέξανδρο Αρετόπουλονα
διευθύνει το ντέρμπι κορυφής μεταξύ Ολυμπιακού
και ΠΑΟΚ για την εξ αναβολής έκτη αγωνιστική της
Super League. Ο Μιχάλης Βοσκάκης θα διευθύνει το
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός.Αναλυτικά οι διαιτητές: 

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 
Πανθρακικός-Πλατανιάς (15:00): Στέφανος Μαντά-

κης (Ημαθίας)
Skoda Ξάνθη-Καλλονή (17:15): Πραξιτέλης Ζαχα-

ριάδης (Μακεδονίας)
Κέρκυρα-Πανιώνιος (17:15): Θανάσης Γιάχος

(Χίου)
Ατρόμητος-Βέροια (17:15): Αναστάσιος Παπαπέ-

τρου (Αθηνών)
ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός (17:15): Αναστάσιος

Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (19:30): Αλέξανδρος Αρετό-

πουλος (Τρικάλων)

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 
Νίκη Βόλου-Αστέρας Τρίπολης (17:15): Αριστομέ-

νης Κουτσιαύτης (Άρτας)
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός (17:15); Μιχάλης

Βοσκάκης (Ρεθύμνου)
ΟΦΗ-Εργοτέλης (19:30): Απόστολος Αμπάρκιολης

(Καβάλας).

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ''

Στις 22/12 θα πραγματο-
ποιηθεί τουρνουά παλαιμά-
χων στο γήπεδο του Ηφαί-
στου Περιστερίου με την
συμμετοχή των ομάδων του
Ατρομήτου Αθήνας, Απόλ-
λωνα Σμύρνης, Εθνικός Πει-
ραιά, και Ηφαιστο Περιστερί-
ου. Ο αγώνας γίνεται για την
<<Kιβωτό του κόσμου>>
ώστε να μαζευτούν τρόφιμα
για τις άπορες οικογένειες.
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 18:00. Διοργανωτής είναι ο Μαρίνος Παπαντωνόπουλος.
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ΣΕ 7 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μπαράζ εμπρηστικών 
επιθέσεων σε ΑΤΜ 

Σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκε
στη διάρκεια της προχθεσινής νύχτας σε ΑΤΜ
τραπεζών σε επτά διαφορετικές περιοχές της
Αθήνας.

Οι επιθέσεις έγιναν σε ΑΤΜ της Τράπεζας
Πειραιώς στην πλατεία Κάνιγγος, της Εθνικής
Τράπεζας στο Παγκράτι (Φορμίωνος και Θεα-
γένους), της Alpha Bank στον Βύρωνα (Καρα-
ολή Δημητρίου, πλησίον του δημαρχείου,
στην Καισαριανή (Εθνικής Αντιστάσεως 105)
και στο Γκύζη (Δελαπόρτα 4), της Εμπορικής
Τράπεζας στη Μαρίνου Αντύπα 88 στην Ηλι-
ούπολη και της Γενικής Τράπεζας Αττική που
βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 80 στον Άλιμο
στις 02.44.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβησαν
έγκαιρα τις εστίες φωτιάς, χωρίς να σημειω-
θούν υλικές ζημιές σε παρακείμενα καταστή-
ματα ή στις τράπεζες.

ΒΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
Η σκόνη από την Αφρική θα «πνίξει» 
την Ελλάδα για το επόμενο τριήμερο

Μεγάλες ποσότητες σκόνης από την Αφρική θα «πνίξει» την Ελλάδα και τα επόμενα 24ωρα ενώ
μόνο από την Τετάρτη το απόγευμα θα υπάρξει μεταβολή του καιρού με δυνατές βροχές και καταιγί-
δες. Μέχρι τότε το στρώμα σκόνης, η λασποβροχή κατά τόπους και η υγρασία θα είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του καιρού.

Συγκεκριμένα, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από τη Θεσσαλία και βορειότερα, πιθανόν σπο-
ραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, και λίγα χιόνια στα ορεινότερα τμήματα της βόρειας χώρας. Η
ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι ατμο-
σφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Αναλυτικά η πρόγνωση:
Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορα-

τότητα κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμι-
αία τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες
νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες
κυρίως από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι
άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ. Η
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότε-
ρη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται
νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τοπικά
περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5
και στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως
20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες κυρίως στις
βορειότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρα-
σία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκά-
νησα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Τοπικά περιορισμέ-
νη ορατότητα στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατο-
λικοί 4 με 6 και στα νότια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
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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

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.

22.5.14

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

- 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

16.11
.12

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
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. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 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)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

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.

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

Χάθηκε σκυλάκι στον Ασπρόπυργο την Παραμονή 
της Αγίας Παρασκευής.

Είναι γκριφόν ημίαιμο.Ακούει στο όνομα Ρούντυ.
Φοράει μπεζ κολάρο για σκνίπες

Έχει πιο κοντό μαλλί απ’ ό,τι στην φωτογραφία.
Είναι μεγάλο σε ηλικία.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο 210-5571404

ή στο 6937280948 με την κα Τσίγκου

Νέος 35 ετών
ψάχνει σοβαρή

γνωριμία με
κοπέλα. 

Τηλέφωνο
6946455806
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ 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 ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι 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

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

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

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

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.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
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Με νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών
Σε υπαίθρια parking μετατρέπονται πεζοδρόμια και παρόδιες στοές

Τα πάνω - κάτω φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλε-
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» στις χωροταξικές απαιτήσεις για τους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινή-
των στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, καθώς επιτρέπει στους διαχειριστές υπαίθριων parking να καταλαμ-

βάνουν και να παρκάρουν αυτοκίνητα σε παρόδιες στοές, αλλά και σε πεζοδρόμια!
Ως παρόδια στοά ορίζεται ο προσπελάσιμος από το κοινό και στεγασμένος ελεύθερος χώρος που κατασκευά-

ζεται στην κύρια όψη του κτιρίου στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέ-
διο της περιοχής ή από τους όρους δόμησης της περιοχής.

Όπως αναφέρει το in.gr ,  πολεοδομικά ο σκοπός των παρόδιων στοών είναι διπλός: αφενός η διαπλάτυνση των
στενών δρόμων και των ανεπαρκών πεζοδρομιών τους, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια οι πεζοί, αφετέρου δε
η δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα τα οχήματα.

Ωστόσο, ειδικά στο Ιστορικό Κέντρο ο σκοπός των παρόδιων στοών έχει διαστρεβλωθεί, αφού σε πολλές από
αυτές σταθμεύουν παράνομα αυτοκίνητα και σε άλλες τοποθετούνται εμπορεύματα ή τραπεζοκαθίσματα.

Ωστόσο, εγκυμονεί ο κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης, καθώς το άρθρο 19 του νομοσχεδίου του υπουργεί-
ου Υποδομών το οποίο εισάγεται την Τρίτη για συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,
προβλέπει την προσάρτηση της επιφάνειας των παρόδιων στοών στην ωφέλιμη επιφάνεια των υπαίθριων σταθ-
μών.

Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής: «Ωφέλιμη επιφάνεια υπαίθριου σταθμού καλείται η επιφάνεια η οποία περι-
κλείεται από τα όρια διατιθέμενου ιδιόκτητου ή μισθωμένου ελεύθερου ακάλυπτου χώρου, και η οποία μπορεί να
επεκτείνεται μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν η ωφέλιμη επιφάνεια να εκτείνεται πέραν της ρυμοτομικής, επί ρυμοτομούμενων ακι-
νήτων, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί με οποιοδήποτε τρόπο η
απαλλοτρίωση.

» Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ωφέλιμης επιφάνειας του
σταθμού, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος ελιγμών. Είναι δυνατόν , κατά τα ως άνω, να συμπεριλαμβάνεται στην
ωφέλιμη επιφάνεια του υπαίθριου σταθμού και η προβλεπόμενη παρόδια στοά του άρθρου 22 του Ν. 4067/2012
(Α’79). Από την παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυμοτομημέ-
νου τμήματος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια των υπαίθριων
σταθμών.»

Υποχρεωτικά όλη η άδεια 
μέχρι τέλος του χρόνου 

Υποχρεωτικά όλη η άδεια μέχρι τέλος του
χρόνου πόσα δικαιούστε εάν την πληρωθεί-
τε Υποχρεωτική είναι μέχρι το τέλος του

χρόνου η χορήγηση του συνόλου της κανονικής
άδειας στον κάθε μισθωτό με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου από τον εργοδότη του, τουλάχιστον
στη θεωρία, βάσει του νόμου. 

Όπως επισημαίνει ο νόμος, ο εργοδότης πρέπει να
χορηγεί στους εργαζόμενους έως και την 31η
Δεκεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το
υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργα-
ζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από
αυτούς. 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της από τον εργοδό-
τη με υπαιτιότητά του ιδίου (άρνηση, πταίσμα, αμέ-
λεια) υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντί-
στοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%. 

Τι ισχύει για την ετήσια Άδεια 

Τα θέματα χορήγησης ετήσιας άδειας με αποδοχές
στους μισθωτούς ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
Α.Ν. 539/1945, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις
τροποποιήσεις που έχει υποστεί. 

Ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδο-
χές των εργαζομένων επαναφέρεται το ημερολογια-
κό έτος, σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις του
άρθρο 1 Ν. 3302/2004, ενώ έχει ήδη κατοχυρωθεί
το δικαίωμα λήψης αναλογικής άδειας από τον
πρώτο μήνα απασχόλησης των εργαζομένων. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόµενοι οι
οποίοι συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να
λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές από την έναρξη
της απασχόλησής τους σε συγκεκριµένη υπόχρεη
επιχείρηση. 

Πόσες ημέρες δικαιούστε 

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλο-
γικώς (ποσοστό) µε βάση το χρονικό διάστηµα που
απασχολήθηκε ο εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό.
Η αναλογία της χορηγούµενης αδείας υπολογίζεται
βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιµων ηµερών επί πεν-
θηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιµων
ηµερών, επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12
µήνες συνεχούς απασχόλησης. 

Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συµπληρώ-
νεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο
πρώτα ηµερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης
του μισθωτού. 

Η διάταξη του άρ. 1 του Ν.3302/2004, όπως και
αυτή του άρ. 6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς
ότι η ετήσια άδεια µε αποδοχές, καθώς και το επί-
δοµα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος
των κείμενων διατάξεων που αφορούν το µηχα-
νισµό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του
επιδόµατος αδείας. 

Ποινή οι αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%
Υπενθυμίζεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρ. 3 του Ν. 3755/1957, καθώς και τη σχετική
νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον
εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσµα,
αµέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος
εντός του ηµερολογιακού έτους, υποχρεούται να
καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδεί-
ας µε προσαύξηση 100%, όχι όμως και του επιδό-
ματος αδείας.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας
στο λύκειο της Νέας Ιωνίας Βόλου όταν ενώ στό-
λιζαν μαθητές καραβάκι για τις γιορτές των Χρι-

στουγέννων ξαφνικά τυλίχτηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά
αν και μικρής εστίας προκάλεσε πυκνό καπνό και όπως
αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης οι καθηγητές ζήτη-
σαν από τους μαθητές για προληπτικούς λόγους να
εκκενώσουν τις αίθουσες. Στο σημείο έφτασαν πυρο-
σβέστες που έσβησαν τη φωτιά.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό συμβουλές για την
αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς τη περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων έδωσε στη δημοσιότητα η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα για τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά συνιστά-
ται στους πολίτες:

- Να χρησιμοποιούν πάντα φωτιστικά και διακοσμητικά
προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Να επιθεωρούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τα
χριστουγεννιάτικα φωτιστικά σας για διαρροές, κοψίμα-
τα, ή καμένες λάμπες καθώς και το φις για καλή προ-
σαρμογή με την πρίζα για την αποφυγή σπινθηρισμών

- Να ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες χρήσης του κατα-
σκευαστή για την τοποθέτηση των φωτιστικών, καθώς
κάποια είναι κατασκευασμένα για εσωτερική ή εξωτερική
χρήση, αλλά  όχι και για τα δύο

- Αν σκοπεύουν να στολίσουν με φωτιστικά και εξωτε-
ρικούς χώρους του σπιτιού σας, να το κάνουν πάντα
κατά τη διάρκεια της μέρας για να μπορούν να βλέπουν
τυχόν φθορές στις καλωδιώσεις ή υγρασία που μπορεί
να έχει εισχωρήσει στις επαφές. Αν έχουν επαφή με
μεταλλικά αντικείμενα μην τα ανάψουν μέχρι να βεβαιω-
θούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και λειτουργούν κανονικά.

- Να ελέγξουν τα volt των φωτιστικών με αυτά της πρί-
ζας καθώς και σημάνσεις του ΕΛΟΤ για βεβαίωση ελέγ-
χου από αρμόδιο εργαστήριο.

- Να μην αφήνουν  τα φωτιστικά να ακουμπούν σε
υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά όπως χαρτιά ή υφά-
σματα κ.α.

Σχετικά με το χριστουγεννιάτικο δέντρο η Πυροσβεστι-
κή συμβουλεύει τους πολίτες:

- Το χριστουγεννιάτικο  δέντρο να το τοποθετούν
κάπου που να τους ικανοποιούν σαν θέση, αλλά θα
πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο από το τζάκι ή
άλλες εστίες και να έχει και την απαιτούμενη ασφάλεια
σε ότι αφορά την στήριξη του και να μην είναι σε επαφή
με άλλα αντικείμενα του χώρου ή να φράσσει εξόδους
του σπιτιού.

- Αν στολίσουν «φυσικό» δέντρο να προσέξουν να μην
είναι ξεραμένο και να προσπαθήσουν να το διατηρούν
υγρό με συχνό πότισμα.

- Εάν αγοράσουν τεχνητό δέντρο, να βεβαιωθούν πως
φέρει πιστοποίηση ότι είναι κατασκευασμένο από  βρα-
δυφλεγή υλικά.

Τα στελέχη της Πυροσβεστική επισημαίνουν πως «τα
παιδιά μαγεύονται από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και
δεν θα πρέπει ποτέ να τα αφήνετε να παίζουν χωρίς επι-
τήρηση κάτω από αυτό. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια,
πρίζες και φωτάκια θα πρέπει να μην είναι προσεγγίσι-
μα από τα παιδιά. Για να αποφύγετε ανατροπές ή τραυ-
ματισμούς, μπορείτε να κόψετε τα χαμηλότερα κλαδιά ή
να το στερεώσετε στο ταβάνι με πετονιά. Επίσης απο-
συνδέετε πάντα τα φωτιστικά του χριστουγεννιάτικου
δέντρου  πριν φύγετε από το σπίτι ή πριν πάτε για
ύπνο».

Σχετικά με τα κεριά η Πυροσβεστική αναφέρει προς
τους πολίτες:

- Εάν ανάβουν κεριά στο χώρο τους, πρέπει πάντα να
τα τοποθετούν σε σταθερές  βάσεις (όχι πλαστικά ή άλλα
εύφλεκτα υλικά), να τα έχουν σε απόσταση από κουρτί-
νες και ποτέ μην τα αφήνουν αναμμένα όταν φεύγουν.

- Να τα κρατήσουν μακριά από χώρους που μπορεί να
υπάρξει ρεύμα αέρα.

- Να μην τα τοποθετούν κάτω από ράφια ή άλλες επι-
φάνειες και να τα αφήσουν  10 cm τουλάχιστον απόστα-
ση μεταξύ δύο κεριών.

- Ποτέ να μην χρησιμοποιούν αναμμένα κεριά για να
διακοσμήσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και να
βεβαιωθούν ότι κάθε αναμμένο κερί στο χώρο είναι
τοποθετημένο μακριά από τα κλαδιά του δέντρου.

Συμβουλές της Πυροσβεστικής για τη 
χριστουγεννιάτικη διακόσμηση
Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες για την αποφυγή πυρκαγιάς


