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Σελ: 3

H ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ
53.000 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

17,8 εκατ. ευρώ
από οφειλές
του Δημοσίου

ΣΑΝ ΜΙΑ
ΓΡΟΘΙΑ

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναλαμβάνει να συντονίσει την
«Ενοποίηση των αρχαιολογικών
χώρων Ελευσίνας»

κ.2239

ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Τιμή : 0,01€

- Πως θα γίνει η μοιρασιά

‘’ΖΕΣΤΑΜΑ’’ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σελ: 2-8

η σύσκεψη στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
με εκπροσώπους ομάδων και σωματείων

Σελ: 3-9
Σελ: 2-4

ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μείωση εισιτηρίου προαστιακού
στη διαδρομή Κινέτα - Αθήνα

SOS της Περιφέρειας προς τους Δήμους για την καταληκτική ημερομηνία της
8ης Φεβρουαρίου σχετικά με την τακτοποίηση των αθλητικών τους χώρων.
Για νίκη της πολιτικής
αξιοπρέπειας και της
σοβαρότητας, έκανε λόγο
σε μήνυμά της
η Ιωάννα Κριεκούκη

Σελ: 2

Κατανοµή διατροφικού
επιδόματος
4.618.797 €
στις 13 Περιφέρειες

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σελ: 6

Η 15η ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Σελ: 5

Σελ: 7

Διαχείριση απορριμμάτων
και ανακύκλωση στο
σημερινό ΔΣ της ΚΕΔΕ
Σελ: 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Οι ψήφοι που συγκέντρωσαν οι
δυο αντίπαλες παρατάξεις
ανά δημοτική ενότητα
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πρόγραμμα για την προαγωγή
της συναισθηματικής υγείας
στην προσχολική ηλικία

Σελ: 5

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟ;

Σελ: 10-11

AΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βράβευση των εισαχθέντων
μαθητών στα Ανώτατα & Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σελ: 6

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,
Τηλέφωνο:
2105547602

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17 &
Τσίγκου Α.,
Τηλέφωνο:
2105576927

Φυλή - Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.
Πίνδου 13,
Τηλέφωνο:
2102472223

Αχαρνές

Κοκολάκης Χαράλ.
Αριστοτέλους 86,
Τηλέφωνο:
2102468746

Γκίκα Σοφία - Ακριβή
Κ. Αριστοτέλους 260,
08:00 - 23: 00
Τηλέφωνο:
2102448558
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Ρόκα 84,
Τηλέφωνο
2105556375

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
8,12,16,20, 24, 28
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 11 έως 16
βαθμούς Κελσίου

ΟΛΟ ΓΙΟ
ΕΟΡΤ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ

φου,
ου, Γεμέλλ ου ,
Ευγρά
Ευγράφ
υ και
κνου
Ευγεν ίου
νου , Ευγενίο
Θεοτέ
Θεοτέκ
υ οσίου
Μαρίνο
Μαρίν ου

ΘΡΙΑΣΙΟ
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

Για νίκη της πολιτικής αξιοπρέπειας
και της σοβαρότητας, έκανε λόγο
σε μήνυμά της η Ιωάννα Κριεκούκη
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

•

Οι ψήφοι που συγκέντρωσαν οι δυο αντίπαλες
παρατάξεις ανά δημοτική ενότητα

Τη διαβεβαιώση ότι θα τιμήσει με σεβασμό
την ξεκάθαρη εντολή του λαού της Μάνδρας
- Ειδυλλίας, δίνει σε νέο μηνύμά της η νέα
δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη,τονίζοντας
παράλληλα ότι πρόκειται για νίκη της πολιτικής αξιοπρέπειας και της σοβαρότητας.
Παραθέτουμε το σχετικό μήνυμα και τον
πίνακα με τις ψήφους που συγκέντρωσαν οι
δύο αντίπαλες δημοτικές παρατάξεις ανά
δημοτική ενότητα:

Συμπολίτισσες, συμπολίτες
Η χθεσινή ημέρα ήταν μία νίκη της Δημοκρατίας, της ενότητας και της διαφάνειας.
Μία νίκη όλων των υγιών δυνάμεων του
Δήμου - στο σημείο αυτό θα ήθελα να εξάρω
την υπευθυνότητα και την ανωτερότητα του
Θανάση Πανωλιάσκου και της Δημοτικής
Συνεργασίας που δεν έβαλε την ανθρώπινη
πικρία του για το οριακό αποτέλεσμα του
πρώτου γύρου πάνω από το συμφέρον του
Δήμου μας, αλλά κυρίως μία νίκη της πολιτικής αξιοπρέπειας και της σοβαρότητας.
Στις εκλογές αυτές, μας δώσατε μία ισχυρή
και ξεκάθαρη εντολή: Να κάνουμε μία νέα αρχή.
Όλοι μαζί να δουλέψουμε με σοβαρότητα και επιμονή για να
κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να βάλουμε το Δήμο μας εκεί
που πραγματικά αξίζει.
Να ενώσουμε τις πόλεις και τους οικισμούς μας, να αξιοποιήσουμε όσους και όποιους θέλουν να βοηθήσουν το Δήμο, που
ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Από την πλευρά μας, σας διαβεβαιώνουμε πως θα τιμήσουμε
αυτή την εντολή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές
δυσκολίες, αλλά ποτέ δεν θα κρυφτούμε πίσω από αυτές.
Οι δημότες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Η Μάνδρα, τα
Βίλια, το Κριεκούκι και η Οινόη δεν μπορούν να περιμένουν.
Από την πλευρά σας επιζητούμε μόνο τη συμμετοχή.

Θέλουμε έναν Δήμο με πολίτες ενεργούς και συμμέτοχους.
Θέλουμε να είστε παρόντες, σας ζητάμε να είστε παρόντες,
στο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση των πολιτικών, που
σας αφορούν.Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αναζητήσουμε νέες
προοπτικές ανάπτυξης συμβατές με τη ζωή μας, με απόλυτο
σεβασμό του περιβάλλοντος και της διαφορετικότητας των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας.
Να φτιάξουμε μαζί μία τοπική κοινωνία με περισσότερη συνοχή, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.
Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην ελπίδα, για ένα καλύτερο
αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.
"Μαζί στη Νέα Πορεία",
Γιάννα Κριεκούκη

H ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 53.000 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
- Πως θα γίνει η μοιρασιά

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πρόσκληση του
ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων για την κοινωφελή εργασία. Ο
αριθμός των προσλήψεων σε δήμους, περιφέρειες , ΟΑΕΔ,
αποκεντρωμένες διοικήσεις και υπουργεία διαμορφώθηκαν στις
53.192. Στους δήμους κατανέμονται συνολικά 31.953 θέσεις ενώ
τα υπουργεία θα απορροφήσουν περισσότερες θέσεις από
αυτές που είχαν αρχικά προγραμματιστεί και συγκεκριμένα θα
γίνουν 16.135 προλήψεις αντί 14.738.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες η τελική κατανομή των
θέσεων 53.192 κοινωφελούς εργασίας έχουν ως εξής:

16.135 προσλήψεις σε 16 υπουργεία,
3.500 προσλήψεις σε 12 περιφέρειες,
31.953 προσλήψεις σε δήμους,
985 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ,
119 προσλήψεις στους 13 δήμους όπου θα εφαρμοστεί το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
500 προσλήψεις στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Στο νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης,
εισάγεται ηλικιακός διαχωρισμός για τους υποψηφίους, έτσι
ώστε οι κάτω των 29 ετών άνεργοι να παίρνουν λόγω ηλικίας
λιγότερα μόρια ενώ οι άνω των 29 ετών περισσότερα.
Έτσι, άνεργος 18-29 ετών που θα υποβάλει αίτηση για να
προσληφθεί σε θέση κοινωφελούς εργασίας θα πριμοδοτηθεί με
15 μόρια λόγω ηλικίας.
Άνεργος, ηλικίας 30 ως 44 ετών θα πριμοδοτηθεί με τα
διπλάσια μόρια, δηλαδή με 30, ενώ άνεργος άνω των 45 ετών
θα πάρει 25 μόρια λόγω ηλικίας.

Η ενίσχυση της μοριοδότησης στις μεγαλύτερες ηλικιακές
ομάδες αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτές συγκεντρώνουν τους
περισσότερους μακροχρόνια άνεργους και πέραν της κοινωφελούς εργασίας δεν έχουν άλλη δυνατότητα απασχόλησης μέσα
από κοινοτικά προγράμματα.
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ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναλαμβάνει να συντονίσει την «Ενοποίηση
των αρχαιολογικών χώρων Ελευσίνας»

ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

17,8 εκατ. ευρώ από
οφειλές του Δημοσίου

Στόχος είναι η ανάδειξη
όλων των σπουδαίων
μνημείων της πόλης,
τα οποία ο επισκέπτης
θα μπορεί να θαυμάσει
σε έναν ενιαίο περίπατο.

Π

Τ

ροχωρά η συγκρότηση μη αμειβόμενης κοινής
ομάδας εργασίας για την «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων για τη βιώσιμη ανάδειξη της
Ελευσίνας», με αποτελέσμα ο δήμος να βρίσκεται
ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του μεγάλου
οράματος για την πόλη που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου.
Ειδικότερα, το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με όχημα την τεχνογνωσία που ήδη έχει αποκτήσει μετά το σχεδιασμό του
αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, εισηγείται το σχεδιασμό και την υλοποίηση του αρχαιολογικού πάρκου του Ελευσίνας, με στόχο την ανάδειξη σε
έναν ενιαίο περίπατο όλων των σπουδαίων μνημείων
της πόλης.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις
με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την επίτευξη
της απόλυτης συνέργειας μεταξύ: τριών Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, του Δήμου, της
Περιφέρειας, των μεγάλων επιχειρήσεων της περιοχής,
των ερευνητικών κέντρων, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, των επαγγελματιών στον τουρισμό, των
τοπικών παραγωγών, καθώς και των πολιτών για την
υλοποίηση του πάρκου.
Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη συγκρότηση
μη αμειβομένης Κοινής Ομάδας Εργασίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2014 έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη συγκρότηση μη αμειβομένης
Κοινής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων για τη βιώσιμη ανάδειξη
της πόλης της Ελευσίνας».
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ην κατανομή ποσού 17.822.916,67 ευρώ
στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, στο
πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του
συνολικού ποσού της έκτης από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για
τον ανωτέρω σκοπό, και θα αποδοθεί με Χρηματική
Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας.
Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους
ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε
προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.
Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό
2.581.409,6 ευρώ από τους υπόχρεους δήμους για
συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη
χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων
φορέων.

Παραγωγική σύσκεψη στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
με αθλητικούς φορείς
SOS της Περιφέρειας
προς τους Δήμους για την
καταληκτική ημερομηνία της 8ης
Φεβρουαρίου για την
τακτοποίηση των αθλητικών
τους χώρων.

Μ

ετά από αρκετές συζητήσεις,
επαφές και συναντήσεις με
φορείς και παράγοντες του αθλητισμού της περιοχής με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου το
προηγούμενο τρίμηνο, το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής πραγματοποιήθηκε μαζική και
πολύωρη σύσκεψη με πλήθος εκπροσώπων του αθλητισμού, Νομικών προσώπων
της Αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων,
ομάδων, τόσο ερασιτεχνικών, όσο και
επαγγελματικών.

Αγωνιώδεις και
πολυετείς εκκλήσεις
τους για συντονισμό
δράσεων

Τον λόγο πήραν οι
περισσότεροι
από
τους συμμετέχοντες
και αφού τόνισαν πως
η πρωτοβουλία της
Περιφέρειας ήρθε να
απαντήσει για πρώτη φορά στις αγωνιώδεις πολυετείς εκκλήσεις τους για συντονισμό, εξέθεσαν τα προβλήματα και παρουσίασαν αιτήματα και προτάσεις.
«Η σημερινή συνάντηση μας έκανε σοφότερους και αποδείχτηκε παραγωγική, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου και πρόσθεσε: Η Δυτική Αττική πρέπει να κάνει επίθεση αθλητισμού για να
διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται. Δική μας
δουλειά να βρούμε τον θεσμικό τρόπο και
σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρώ

του βαθμού να προωθήσουμε τα αιτήματα σα και να συμβάλουμε στη λύση των
προβλημάτων. Σ΄ αυτό το πλαίσιο ήδη η
Περιφέρεια Αττικής αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό της και θα συνεχίσει, αξιολογώντας τα αιτήματα, να συμβάλλει σε λύσεις .
Να είναι όμως ξεκάθαρο σε όλους μας πως
πέρα από το θεσμικό υπάρχει, χρειάζεται
και το κινηματικό, το διεκδικητικό, γιατί
καθένας από εμάς μόνος του δεν μπορεί
τελικά να καταφέρει να δώσει λύσεις.»

Ο Περιφερειακός σύμβουλος εντεταλμέ
νος για θέματα Αθλητισμού κ. Σπύρος
Πάντζας επεσήμανε ότι η Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής
και εγγράφως έχει εγκαίρως ειδοποιήσει
όλους τους δήμους για την άμεση ανάγκη
πρωτοβουλιών ώστε να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες νομιμοποίησης των αθλητικών
τους εγκαταστάσεων έγκαιρα έως την
καταληκτική ημερομηνία της 8ης Φεβρουαρίου.
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Προσλήψεις "αναπληρωτών"
διαφόρων ειδικοτήτων
σε Δημοτικά Σχολεία

To Visualizer app της Vivechrom

κερδίζει το πρώτο βραβείο τεχνολογίας στα «2014
UK IT Industry Awards»
Αθήνα – 9 Δεκεμβρίου 2014:
Το νέο επαναστατικό application
Vivechrom Visualizer της Vivechrom,
μέλος του πολυεθνικού ομίλου
AkzoNobel, κατέκτησε την πρώτη
θέση στα βραβεία τεχνολογίας της
Μεγάλης Βρετανίας «2014 UK IT
Industry Awards».

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι,
για το σχολικό έτος
2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί
αναπληρωτές,
πλήρους ωραρίου, 30
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 26
εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ11-Φυσικής
Αγωγής, 21 εκπαιδευτικοί
του
κλάδου
ΠΕ16.01-Μουσικής, 15
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19_20-Πληροφορικής και 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ32-Θεατρικών
Σπουδών για την κάλυψη λειτουργικών κενών

αποκλειστικά
και
μόνο στα Δημοτικά
Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι
οφείλουν
να
παρουσιαστούν στις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη
10 έως και την Πέμπτη
11 Δεκεμβρίου 2014,
όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του
διδακτικού έτους.

Με παγκόσμια πρωτιά στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας Augmented Reality, η δωρεάν εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δουν το χώρο της επιλογής τους, σε πραγματικό χρόνο, μέσω μια ποικιλίας χρωμάτων,
πριν την τελική τους εφαρμογή στον τοίχο.
Η καινοτόμα εφαρμογή κέρδισε τις υπόλοιπες επτά φιναλίστ στην κατηγορία Καινοτόμα Εφαρμογή Κινητού
της Χρονιάς (Innovative Mobile App of the Year).
«Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει
αναγνώριση για μία εφαρμογή, η οποία σχεδιάστηκε για να προσφέρει σε καταναλωτές και επαγγελματίες
περισσότερη εμπιστοσύνη και έμπνευση», δήλωσε η Corinne Avelines, Global Head of Digital & eCommerce
της AkzoNobel Decorative Paints.
«Η εφαρμογή Visualizer δίνει ελευθερία για πειραματισμό με πιο τολμηρές επιλογές και τονίζει πως αγκαλιάζουμε όλο και περισσότερο τις ψηφιακές καινοτομίες μαζί με τις καινοτομίες των προϊόντων μας, προκειμένου
να προσφέρουμε λύσεις στους καταναλωτές.
Επιτρέποντας να φανταστούν τα δωμάτια τους πριν τα βάψουν δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι επίσης και
ένας πολύ καλός τρόπος να συνδυαστεί η τεχνολογία με το προσωπικό όραμα του σχεδιασμού.»
Ο κος Ιωακείμ Προβατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Vivechrom δήλωσε: «Η εφαρμογή Visualizer σχεδιάστηκε
προκειμένου να δώσει στους χρήστες αυτοπεποίθηση να εκφραστούν μέσα από το χρώμα, χωρίς να φοβούνται
μήπως κάνουν λάθος επιλογή.
Με στόχο την ανάδειξη της δημιουργικότητας, η Vivechrom προσάρμοσε με βάση τα Ελληνικά δεδομένα την
πρωτοποριακή αυτή εφαρμογή με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας Augmented Reality, καινοτομώντας για
ακόμη μια φορά. Η διάκριση στην κατηγορία Καινοτόμα Εφαρμογή Κινητού της Χρονιάς από τα 2014 UK IT
Industry Awards μας δίνει την πεποίθηση να συνεχίζουμε να επενδύουμε και να αναπτυσσόμαστε, ώστε να
δίνουμε καινοτόμες λύσεις στους καταναλωτές μας.»
Η εφαρμογή σχεδιάστηκε μιλώντας με περισσότερους από 5.000 καταναλωτές, designers και επαγγελματίες
ελαιοχρωματιστές, καθώς επίσης διατίθεται στην αγορά μέσω γνωστών μαρκών της εταιρείας, όπως για παράδειγμα Vivechrom στην Ελλάδα, Dulux στην Μεγάλη Βρετανία, Coral στη Βραζιλία και Flexa στην Ολλανδία.
Η βασική καινοτομία πίσω από το Visualizer είναι η τεχνολογία Computer Vision, η οποία δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη να εφαρμόσει εικονικό χρώμα στο χώρο του, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να επηρεάζει κορνίζες
και άλλα έπιπλα. Συμβατό με Android και iOs συσκευές, είναι ήδη διαθέσιμη σε 44 χώρες και θα συνεχίσει το
λανσάρισμά της και τους επόμενους μήνες. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη String, Tessella και
Webcredible, ενώ το βραβείο απονεμήθηκε σε αναγνώριση της πιο αποτελεσματικής και καινοτόμας χρήσης
της τεχνολογίας συνεργασίας (collaborative technology). Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν από το
App Store και από το Google Play Store, προσθέτοντας το όνομα Vivechrom.
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Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους
κ.κ.:
- Γαλάνη Θεοδώρα, Αρχιτέκτονα Μηχ.Πολεοδόμο, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ως τακτικό μέλος και συντονίστρια της Ομάδας, με αναπληρώτρια την
Ματσούκα Δήμητρα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων και
Παραδοσιακών Οικισμών της ίδιας
Δ/νσης.

- Ψυχογιό Θεοδόση, Τοπογράφο Μηχ.Πολεοδόμο, Προϊστάμενο της Δ/νσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας
Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως
τακτικό μέλος, με αναπ ληρώτρια την
Μπάκου Ελένη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,
στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και
Ρυθμίσεων της ίδιας Δ/νσης.

- Κουντούρη Έλενα, Προϊσταμένη της
Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Γκαδόλου Αναστασία,

1. Δυτικό Νεκροταφείο: Εκτεταμένες ανασκαφές κατά τη δεκαετία του 1950, έφεραν στο φως τη σημαντικότερη νεκρόπολη της αρχαίας Ελευσίνας,το λεγόμενο «Δυτικό νεκροταφείο». Ο ανασκαφέας Γεώργιος Μυλωνάς, ταύτισε μια συστάδα
προϊστορικών τάφων που ανακαλύφθηκαν εκεί, με τον τάφο των «Επτά επί Θήβας» που οι αρχαίες γραπτές πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν στην Ελευσίνα. Ευρήματα από τους τάφους του νεκροταφείου εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ελευσίνας.

2.Το σπήλαιο της Ελευσίνας: Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Το σπήλαιο έχει την έννοια της εισόδου
στον Άδη. Έχει συνδεθεί με τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης το φθινόπωρο και την ανάδυση της, την άνοιξη. Με
την καρποφορία της γης μετά την σπορά (δώρο της Θεάς Δήμητρας στους ανθρώπους).
Ο ναός που βρίσκεται στο κέντρο του σπηλαίου είναι αρχαϊκός και έχει μετασκευαστεί πολλές φορές από τον 4π.χ. αιώνα,
μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια.

Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Χώρων,
Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων
στην ίδια Δ/νση.
- Χρυσουλάκη Στέλλα, Προϊσταμένη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πει

ραιώς και Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την Παπαγγελή Καλλιόπη,
Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Η επιτροπή αυτή θα αναλάβει το συντο

νισμό και την υλοποίηση του αρχαιολογικού πάρκου της Ελευσίνας.
Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και οι άνθρωποί του θα
είναι παρόντες και θα προσφέρουν ό,τι
μπορούν για την υλοποίηση του οραματικού αυτού σχεδίου.
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Η 15η ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΠΡΟΪ̈ΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
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Παράλληλα με τη δράση, σε
συνεργασία με την Κοινωνική
Υπ ηρεσία του ∆ήμου, σας
καλούνται κάτοικοι, σύλλογοι και
φορείς στο χώ ρο για να
συγκεντρωθούν τρόφιμα,
παιχνίδια και σχολικά είδη, τα
οποία θα διανεμηθούν σε άπορες
οικογένειες του Χαϊδαρίου.

την 15η διάθεση προϊόντων χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων, προχωράο Δήμος Χαϊδαρίου, σε συνεργασία με την ΚοινωφελήΕπιχείρηση του Δήμου
Χαϊδαρίου, εβρισκόμενοι πάντα στη διάθεση του Χαϊδαριώτικου λαού, ο οποίος έχει αγκαλιάσει θερμά τη δράση αυτή. Εφόσον οι δράσεις αυτές έχουν
γίνει γνωστές στους περισσότερους δημότες της πόλης μας, δε θα χρειάζεται πλέον η χρονοβόρα διαδικασία της παραγγελίας προϊόντων, τα οποία θα
μπορούν να προμηθεύονται εκείνη την ημέρα.
Ενδεικτικάθα διανεμηθούν: Πατάτες, ρύζι, τυροκομικά, ελιές, λάδι, μέλι, αλεύρι, ζυμαρικά, αλλαντικά, και άλλα βασικάείδη διατροφής, καθώς και προϊόντα που
παραπέμπουν στο εορταστικόπνεύμα των ημερών, στην καλύτερη δυνατήτιμήκαι ποιότητα, με τη συνεργασία Ελλήνων παραγωγών.
Η διάθεση θα πραγματοποιηθείτην Κυριακή14 Δεκεμβρίου, και ώρες 09:00 - 14:00, στο Πάρκο Ιστορικής Μνήμης.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.) 2105810567 και 210-5822525, ήνα επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές σελίδες www.haidari.gr και www.kedx.gr. Με τη συμμετοχήόλων,ενισχύεται η ΚοινωνικήΥπηρεσία του Δήμου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προαγωγή της
συναισθηματικής υγείας στην προσχολική ηλικία
ΣΤ ΟΥ Σ ΠΑ ΙΔ ΙΚ ΟΥ Σ ΣΤ ΑΘ ΜΟ ΥΣ Ε ΛΕ ΥΣ ΙΝ ΑΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής
υγείας στην προσχολική ηλικία από τις
παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών
Είναι αναμφισβήτητο ότι οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν σημαντικά και ιδανικά
πλαίσια για την προαγωγή της κοινωνικής

και συναισθηματικής ανάπτυξης της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών λόγω:
* της κρισιμότητας της πρώτης παιδικής
ηλικίας για την Κ.Σ.Α των παιδιών
* της φροντίδας μεγάλου αριθμού παιδιών σε πλαίσια εκτός οικογένειας κατά
την περίοδο αυτή.

Επομένως οι παιδαγωγοί
των παιδικών σταθμών έχουν
π ο λ ύ
σημαντικό
ρόλο στην
προαγωγή
της Κ.Σ.Α.
των παιδιών και
για το λόγο
αυτό, 17
π αιδαγωγοί από 4
παιδικούς
σταθμούς της πόλης , εθελοντικά (με
εκπαίδευση εκτός ωραρίου) παίρνουν
μέρος στο πρόγραμμα "2 με 6" του τμήματος εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών.

Με βασικό στόχο δραστηριότητες με τα
παιδιά όσον αφορά:
α) τα συναισθήματα : εξοικείωση με τα
βασικά συναισθήματα, εκπαίδευση σε
δεξιότητες, έκφραση και ρύθμιση συναισθημάτων,
β) τη συμπεριφορά και κοινωνική αλληλεπίδραση : εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας και
δεξιοτήτων, επίλυση προβλημάτων.

Αρχή του προγράμματος
Νοέμβριος 2014
Τέλος του προγράμματος Ιούνιος 2015

Ευχαριστούμε τους γονείς των παιδικών
σταθμών για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη
και την αμέριστη συμπαράστασή τους στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

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

H υπεύθυνη των παιδικών σταθμών
Κατερίνα Κολιοφώτη
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ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Μείωση εισιτηρίου προαστιακού
στη διαδρομή Κινέτα - Αθήνα

Μ

είωση εισιτηρίου προαστιακού στη διαδρομή Κινέτα - Αθήνα ζητά ο δήμος Μεγαρέων με επιστολή του προς βουλευτές και υπουργεία. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του δήμου Μεγαρέων αναφέρει σχετικά :
Παρακαλούμε πολύ, όπως ενεργήσετε τα δέοντα, προκειμένου να αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία,
που γίνεται σε βάρος των κατοίκων της Κινέττας Μεγάρων, όσον αφορά στην τιμή του εισιτηρίου του
προαστιακού σιδηροδρόμου.
Η Κινέττα είναι ένας οικισμός του Δήμου Μεγαρέων και απέχει μόλις οκτώ (8) χιλιόμετρα από την
πόλη των Μεγάρων. Οι κάτοικοί της όμως πληρώνουν διπλάσια τιμή εισιτηρίου στον προαστιακό
σιδηρόδρομο, απ’ ότι οι κάτοικοι των Μεγάρων. Έτσι έχουμε την εξής τιμολόγηση:
Διαδρομή Αθήνα - Μέγαρα, 42 χιλιόμετρα, τιμή εισιτηρίου τρία (3) ευρώ.
Διαδρομή Αθήνα - Κινέττα, 50 χιλιόμετρα, τιμή εισιτηρίου έξι (6) ευρώ.
Για τους παραπάνω λόγους υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μεγάρων (στην οποία υπάγεται η Κινέττα), η 112/2014, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, η 239/2014), με τις οποίες ζητείται η εξομοίωση της τιμής του εισιτηρίου
από Αθήνα με προορισμό την Κινέττα με αυτήν με προορισμό τα Μέγαρα και αντιστρόφως.
Παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί γενικότερα η τιμολόγηση των εισιτηρίων, διότι υπάρχει εμφανής
διαφορά στα δρομολόγια Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, που αποβαίνει σε βάρος των κατοίκων της
Δυτικής Αττικής, επειδή οι τιμές είναι κατά πολύ υψηλότερες σε αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις.
Κύριε Βουλευτά,
Ευελπιστώντας, πως θα ενεργήσετε και θα πράξετε, ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Κινέττας και να αποκατασταθεί μια χρόνια οικονομική αδικία,
που γίνεται σε βάρος τους, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

AΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βράβευση των εισαχθέντων μαθητών στα
Ανώτατα & Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ.
Αθηναγόρας και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου
Αχαρνών θέλοντας να τιμήσουν και να επιβραβεύσουν τους
Μαθητές και τις Μαθήτριες της πόλης μας, που εισήχθησαν
στα Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
σας καλούν στην εορταστική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών.

Δωρεάν εξετάσεις
στο Ολυμπιακό
Χωριό
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Στο πλαίσιο δράσης
της Αντικαρκινικής
Εταιρείας Αχαρνών

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας προσέφερε δωρεάν εξετάσεις
test-pap σε 16 συμπολίτισσές μας, στην περιοχή
του Ολυμπιακού Χωριού, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 σε συνεργασία με την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού-Αχαρνών.
Την λήψη των δειγμάτων έκανε η Ιατρός Μικροβιολόγος κ. Αποστολία Δεβετζή και την κυτταρολογική εξέταση η Ιατρός Κυτταρολόγος κ. Κλειώ
Βρεττού. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Καζανάς και τα
μέλη του Δ.Σ. τις ευχαριστούν για άλλη μια φορά
για την αφιλοκερδή προσφοράς τους.
Επίσης, ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: «Συνεχίζουμε
ακάθεκτοι το έργο μας ως Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία. Λόγω της ημέρας (1η Δεκεμβρίουπαγκόσμια ημέρα κατά του AIDS) έχω την ανάγκη
να πω ιδιαιτέρως στη νέα γενιά ότι πέρα από την
πρόληψη και η προφύλαξη σώζει ζωές…»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Να συμβάλλουν στη
λειτουργία του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου
δήμου Χαϊδαρίου

Καλούμε, τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να
συμβάλλουν στη λειτουργία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρις της
20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014, αναφέροντας τα μαθήματα ενδιαφέροντός τους.
Επίσης, όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ,
να δηλώσουν το μάθημα ή τα μαθήματα επιλογής τους,
καθώς και την τάξη που φοιτούν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2047340

Η ένταξη των ατόμων με
αναπηρία στην αγορά εργασίας
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Σ

υνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας με τον
υπουργό Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, τον υφυπουργό Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Γεώργιο Ρεθυμιωτάκη, Πρόεδρο του
Κέντρου Εργασίας Αναπήρων
του Πανευρωπαικού Σωματείου
Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Συνεργασία –
Δημιουργία» του Δήμου Φυλής
με θέμα την ένταξη στην αγορά
εργασίας των ατόμων με αναπηρία.
Η εργασία είναι από τα καλύτερα φάρμακα που γιατρεύει
όλες τις αναπηρίες του κόσμου.
Ευθύνη και χρέος όλων μας
είναι να διασφαλίσουμε την
εργασία σε θεσμικό, πολιτικό,

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο με την παροχή ευκαιριών
αλλά και την καταπολέμηση
κάθε μορφής διάκρισης.
Είναι πολύ σημαντικό το
βήμα σύμπραξης των ιδρυμάτων με φορείς του Δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
για την επίτευξη ουσιαστικών
μορφών παρέμβασης στην
αγορά εργασίας των ΑμΕΑ.
Ο υπό ίδρυση φορέας θα
μπορούσε για λογαριασμό των
ιδρυμάτων να διαδραματίσει
ενεργό ρόλο στην ένταξη ΑμΕΑ
στη αγορά εργασίας και στην
εμπορική εκμετάλλευση των
παραγόμενων προϊόντων από
τα εργαστήρια των ιδρυμάτων,
να εμπλακεί σε κάθε μορφής
συμφωνίες παρέχοντας με τον

Στο επίκεντρο
συνάντησης του
υφυπουργού
Εργασίας
Βασίλη Κεγκέρογλου
με τον Πρόεδρο του
Κέντρου Εργασίας
Αναπήρων Ανω
Λιοσιών, Γεώργιο
Ρεθυμιωτάκη

ουσιαστικούς
αυτό
τρόπο
πόρους και εμπορικές λύσεις
στη εδραίωση βιώσιμων ανταγωνιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών, αλλά και έσοδα στα
ίδια τα ιδρύματα.
Κάθε χρόνο η Πολιτεία διαθέτει σοβαρά οικονομικά κονδύλια σε διάφορους κρατικούς
ή ιδιωτικούς φορείς, για τη λύση
προβλημάτων που απασχολούν τα ΑμεΑ και όχι μόνο.
Καλό θα είναι όμως σε ό,τι
αφορά την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα, να μην εμπλέκονται οργανισμοί που δεν έχουν
σχέση με θέματα αναπηρίας
αλλά μόνο εκείνοι που πραγμασε μεγάλο
τικά γνωρίζουν
βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ΑμεΑ .

Κατανοµή
διατροφικού
επιδόματος
4.618.797 €
στις 13
Περιφέρειες
Κατανοµή ποσού, ύψους
4.618.797,99 €, στις Περιφέρειες της Χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2014, προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους
κατά νόµο δικαιούχους, για τον
Νοέµβριο 2014, σύμφωνα με
σχετική απόφαση, που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Υπενθυμίζεται ότι, αφορά αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος
στους κατά νόµο δικαιούχους
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Διαχείριση
απορριμμάτων και
ανακύκλωση
στο ΔΣ της ΚΕΔΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει
την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 στα
γραφεία της, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
την ανακύκλωση σε ολόκληρη τη χώρα με ιδιαίτερη αναφορά στην Περιφέρεια Αττικής.

Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου
η Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα

Π

νεφροπαθείς, στους
µεταµοσχευµένους
νεφροπαθείς, στους
µεταµοσχευµένους
καρδιάς,
ήπατος,
πνευµόνων και µυελού των οστών,
καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς

αράταση στην Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική
Κινητικότητα μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου δόθηκε με
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα
από αίτημα δημάρχων, αφού εκκρεμούσαν αιτήσεις
εργαζομένων που ήθελαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Αν και, όπως τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος, για τρεις χιλιάδες μετακινήσεις καλύπτεται, η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε οι εθελούσιες μετακινήσεις
εργαζομένων (με τη συναίνεση πάντα των δημάρχων)
να ολοκληρωθούν, αφού το μέτρο λειτούργησε προς
όφελος τόσο των υπηρεσιών των δήμων όσο και των
ίδιων των εργαζομένων.
Για “πρόγραμμα που λειτούργησε προς όφελος της
αυτοδιοίκησης” έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, προσθέτοντας ότι
τηρήθηκε η αρχική δέσμευση, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν προβλέπονται απολύσεις, αλλά αντιθέτως η
μέριμνα του Υπουργείου είναι να εξασφαλίσει εργασιακή
ειρήνη σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
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Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής με τον Προέδρο
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
Υπογραμμίσθηκε το πρόβλημα της προσβασιμότητας και της
ανυπαρξίας χώρων άθλησης για τα άτομα με αναπηρία.

Τ

Αντίθετα για τους νέους ως 29 ετών εκτός από την κοινωφελή εργασία τρέχουν και άλλα προγράμματα με βασικότερο αυτό
της επιταγής εισόδου, που εφαρμόζεται μάλιστα σε πολλούς
κλάδους με αναπτυξιακή προοπτική.

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να
δημοσιευτεί το αργότερο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα καθώς
το ΑΣΕ Π έχει ανάψει το πράσινο φως και απομένει η δημοσίευση της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ.
Οι άνεργοι θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις φορείς
στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν για 5 μήνες (σ.σ.:
ή μέχρι 6,5 μήνες για ορισμένες ειδικότητες στο υπουργείο Παιδείας).
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει από αυτόματο σύστημα
μοριοδότησης του ΟΑΕΔ.

Όσοι επιλεγούν και δεν ειδοποιηθούν για την πρόσληψή τους
θα προταθούν ως επιλαχόντες για άλλες θέσεις, ενώ θα μπορούν να πάρουν μέρος στην επαναπροκήρυξη των ακάλυπτων
θέσεων χωρίς νέα αίτηση.

Η κατανομή των θέσεων στους δήμους
της χώρας:

Δήμοι Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 2.239
Δήμοι Αττικής 9.597
Δήμοι Βόρειου Αιγαίου 576
Δήμοι Δυτικής Ελλάδας 2.495
Δήμοι Δυτικής Μακεδονίας 768
Δήμοι Ηπείρου 1.279
Δήμοι Θεσσαλίας 2.559
Δήμοι Ιονίων Νήσων 624
Δήμοι Κεντρικής Μακεδονίας 6.363
Δήμοι Κρήτης 1.759
Δήμοι Νοτίου Αιγαίου 815
Δήμοι Πελοποννήσου 1.599
Δήμοι Στερεάς Ελλάδας 1.280
ΣΥΝΟΛΟ 31.953

ην Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου με τον Προέδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής
Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, Γιώργο Φουντουλάκη. Παρόντες
στη συνάντηση ήταν η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, εντεταλμένη σε θέματα
χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Στεγών Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης ΑΜΕΑ,, Βιβή Τζαβαλιά, εκπρόσωποι της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής (Ιωάννα Καρυοφύλλη, Αριστείδης Πανανός) και της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ (Κωνσταντίνος Σιάχος, Γεωργία Ζωγράφου).
Οι δύο πλευρές συζήτησαν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με αναπηρία. Ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες,
υπογράμμισε το πρόβλημα της προσβασιμότητας και της ανυπαρξίας χώρων άθλησης για τα άτομα με
αναπηρία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της ΕΠΕ και της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, κατέθεσε δύο αιτήματα προς την Περιφέρεια Αττικής, με το πρώτο εξ αυτών να αφορά στη δημιουργία διεθνούς αθλητικού
κέντρου προετοιμασίας για άτομα με αναπηρία το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για
μαζικό αθλητισμό αλλά και τον πρωταθλητισμό των ατόμων με αναπηρία. Το κέντρο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ξένες αποστολές και διεθνείς αγώνες, ενώ θα μπορεί να εξυπηρετεί και ολόκληρη την
Περιφέρεια.
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ζήτησαν από την κα Δούρου, δύο ειδικά διαμορφωμένα
λεωφορεία τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους αθλητές με αναπηρία και θα μπορούν
να διευκολύνουν τους φορείς των ατόμων με αναπηρία σε διάφορες δράσεις τους.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ζήτησαν από την Περιφερειάρχη, την απόκτηση δύο ειδικά διαμορφωμένων λεωφορείων τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους αθλητές με αναπηρία και
θα μπορούν να διευκολύνουν τους φορείς των ατόμων με αναπηρία σε διάφορες δράσεις τους.
Η Περιφερειάρχης υποσχέθηκε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία «τα οποία
αναμφισβήτητα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους εμάς. Από σήμερα κιόλας και, στο μέτρο του δυνατού,
θα μπούμε σε διαδικασία υλοποίησης διαφόρων αναγκών που έχουν τα άτομα με αναπηρία, δίνοντας
έμφαση και στο κομμάτι του αθλητισμού που έχει τεράστια σημασία στην σωστή αποκατάσταση και προσφέρει μεγάλες χαρές και στιγμές συγκίνησης στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια».
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνα, 2
Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ
40 ΧΡΟΝΩΝ
ΤΗΣ Ν.Δ.

Η ΝΟ.Δ.Ε Δυτικής
Αττικής της Νέας Δημοκρατίας σας προσκαλεί
στην εκδήλωση για την
συμπλήρωση 40 χρόνων πολιτικής δράσης
του κόμματος μας που

θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 στις 18.30
στο
Στρατουδάκειο
Πολιτιστικό
Κέντρο
Μεγάρων.
Κεντρικός ομιλητής θα
είναι ο κ. Ευάγγελος
Μεϊμαράκης
Η παρουσία σας θα
μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Δρένης Αθανάσιος

ΑΙΣΧΥΛΟΥ , 192 00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ.
2105561271 FAX: 210
5561252
e-mail: node-ditikisattikis@nd.gr
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Αναφέρθηκε αναλυτικά στα σχετικά προγράμματα της Περιφέρειας , όπως «Αθλητισμός και
Περιβάλλον», «Αθλητισμός και εκπαίδευση»,
«Γυμνάζομαι στην ύπαιθρο», «Μαθαίνω κολύμπι» και άλλα, στα οποία θα μπορούσαν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι.
Ο κ. Τάσος Πανταζίδης αρμόδιο στέλεχος της
παράταξης «Δύναμης Ζωής» υπογράμμισε
στην παρέμβαση του πως επιλογή και δέσμευση της Παράταξης είναι και σε αυτόν τον σημαντικό τομέα όλα να υλοποιηθούν και να προχωρήσουν με δημοκρατία, δίνοντας λόγο κι ρόλο
σε κάθε δικαιούχο, όπως απέδειξε και η διοργάνωση της συγκεκριμένης σύσκεψης, διαφάνεια, στην υλοποίηση των αποφάσεων και των
οικονομικών δεδομένων και αντιμετωπίζοντας
τον αθλητισμό σαν ένα κοινωνικό αγαθό αναγκαίο δικαίωμα κάθε πολίτη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ.
•ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ΕΠΣΔΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
•ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΚΚΠΑ
Δήμου Ελευσίνας
•ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΚΚΠΑ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
•ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΚΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
•ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ – ΦΕΡΕΝΙΚΗ
•ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ,
ΜΕΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΛΗΣ – ΦΕΡΕΝΙΚΗ
•ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Π.Σ. ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Χαραλαμπίδης Φώτιος του Παναγιώτη και της
Αγγέλας, το γένος Χαραλαμπίδη, που γεννήθηκε
στη Νίκαια - Αγ. Ιω. Ρέντη Αττικής και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο, και η Σοϊλεμεζίδου Μαρία του
Ιωάννη και της Βέρας, το γένος Βασιλειάδου,
που γεννήθηκε στο Σουχούμι Αμπχαζίας Γεωργίας
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο,
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στο
Δημαρχείο Ασπροπύργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

•Η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς
“με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 6 του Ν.3669/2008
(Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του
έργου: « Βελτίωση και αντικατάσταση οδοστρωμάτων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», συνολικού
προϋπολογισμού
4.600.000,00€, (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.) και για το οποίο
έχουν εφαρμογή οι παρακάτω
ρυθμίσεις:
•του Ν.3669/2008 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4070/2012 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
•του άρθρου 20 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης
των μετοχών των εργοληπτικών
επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε..
•του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α.
(Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27
του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰
στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-893)
•του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Ν.4018/11( ΦΕΚ21Α΄/30-9-2011)
«Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής»
Αντικείμενο του έργου είναι η
αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που
θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια
της εργολαβίας και η συστηματική
συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας
Αττικής και συγκεκριμένα:
•η συντήρηση ή/και βελτίωση
οδοστρωμάτων,
•η συντήρηση και βελτίωση της
οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης,
•η τροποποίηση της στάθμης

ΘΡΙΑΣΙΟ - 9
•ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Α.Ο. ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ
•ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Ο. ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
•ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ
•ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
•ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Π.Σ. ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
•ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΚΙΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ, Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
•ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΠΟΠΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΛΗΣ
•ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΝΑ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
Α.Σ. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
•ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
•ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Ο. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
•ΛΑΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ο.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
•ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Σ. ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ
•ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΑΡΕΩΝ - ΗΡΟΔΟΡΟΣ
•ΤΣΕΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΡΕΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
•ΜΠΟΡΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ,

των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά
παρατηρείται να είναι βυθισμένα
είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με
την επιφάνεια του οδοστρώματος
•η επισκευή / συντήρηση ή αντικατάσταση ελαστικών πλακών σε
ισόπεδες διαβάσεις του Ο.Σ.Ε.
στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και
στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών
•τμηματική επισκευή / ανακατασκευή της λιθοδομής αντιστήριξης
στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.
•η καταγραφή / αποτύπωση /
ψηφιοποίηση του οδικού δικτύου
και του βοηθητικού εξοπλισμού
•η επιτήρηση του οδικού δικτύου
και του βοηθητικού εξοπλισμού
αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε
•Ο συνολικός προϋπολογισμός
του
έργου
ανέρχεται
σε
4.600.000,00 €, που αναλύεται σε :
•2.681.991,15 € για εργασίες,
•482.758,41 € για ΓΕ & ΟΕ 18%,
•474.712,43 € για απρόβλεπτα
15%,
•90.375,41 € για αναθεώρηση
•10.000,00 € για απολογιστικά
(γεωτεχνική διερεύνηση) και
•860.162,60 € για Φ.Π.Α. 23%
• Στο διαγωνισμό δικαιούνται ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να συμμετάσχουν:
α. Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην 3η
τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας,
ανεξάρτητα από την έδρα τους.
β. Επιχειρήσεις προερχόμενες
από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Επιχειρήσεις προερχόμενες
από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΩΣΗΣ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ - ΜΕΓΑΡΩΝ
•ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α.Ο.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
•ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ, ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο. ΒΟΛΛΕΥ
•ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.
ΒΟΛΛΕΥ
•ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
•ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΥΛΗΣ ΕΥΝΗΚΟΣ
•ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο.Κ.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΜΑΪΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ο.Κ.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Ο.Κ.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
•ΣΑΜΣΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.Σ. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

•ΚΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
•ΠΟΔΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
•ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ ΣΤΙΒΟΣ
•ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ ΣΤΙΒΟΣ
•ΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΕΓΑΣ
•ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ο.
ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΣΕΓΑΣ,ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΛ. ΛΑΜΠΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
•ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
•ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

και ποσοτική άποψη.
δ.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
επιχειρήσεων των παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
ε.Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων για την κάλυψη των
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές
και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
• Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπο προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία
της Δ/νσης Δ9, Τμήμα β’, οδός Π.
Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 15 €, μέχρι και
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημερομηνία διεξαγωγής της
Δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και
την 08-01-2015, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της
Γραμματείας της Δ9 210-9094133,
FAX. επικοινωνίας 210-9219945.
Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00
έως τις 13:00 στον κ. Μ. Ανθόπου-

λο - τηλ.: 210 90 94 123.
•Ο Διαγωνισμός θα γίνει από
αρμόδια επιτροπή στις 13-012015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση
των προσφορών στα γραφεία
της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15,
1ος όροφος τηλ. 210 90 94 123
και telefax: 210.92.19.945).
•Η εγγύηση για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται σε
74.800 ΕΥΡΩ € και απευθύνεται
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής
(Δ9), Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ
176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη Περιφέρεια Αττικής. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον εννέα μήνες
και τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν.3669/2008
(Κ.Δ.Ε.).
•Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
•Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
•Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 585 του
Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής, κωδικός έργου 2014ΕΠ58500075
(π.κ.2008ΕΠ08500014).
•Η διάρκεια σύμβασης του
έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
•Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
•Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας – ενημέρωσης των
υποψηφίων με FAX και e-mail.
•Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων,
της ενότητας: Έργα.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
Χρήστος Καραμάνος
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΕΣΚΑΝΑ:

Το πρόγραμμα του ΣΚ
σε μίνι και παμπαίδες
(3η αγωνιστική)
Ανακοινώθηκε απο την ΕΣΚΑΝΑ
το αγωνιστικό πρόγραμμα σε μίνι
και παμπαίδες των ομάδων της
Δυτικής Αττικής. Αναλυτικά:
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.14

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 09.00 ΕΝ.
ΑΜΦΙΑΛΗΣ –ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΚΛ.
ΜΑΝΔΡΑΣ
10.30
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
09.45
ΚΛ.
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.14
ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 21.00 ΦΙΛΙΑ
ΠΕΡΑΜ. ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ. 15.00
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –ΠΕΡΑΜΑ

ΜΑΤΣΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΡΑ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
παλαιμάχων η ομάδα του Χαιδαρίου συνέτριψε την αντίστοιχη του Ηλυσιακού με 5-0. Τα τέρματα σημείωσαν οι:
(Ζαχαρόπουλος 2, Πορφύρης, Χ"κωνστ/ίνου, Δρόσος).
Ο αγώνας έγινε σε πολύ εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, άλλωστε οι βετεράνοι του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ αποτελούν παράδειγμα
προς μίμηση για τη συμπεριφορά και ήθος και κυρίως γιά
τη κοινωνική δραστηριιότητα που τους διακρίνει!! Πριν την
έναρξη του αγώνα, ο αειθαλής και μέντορας για τον Ηλυσιακό Κυριακού Θεόδωρος πρόσφερε ανθοδέσμη και αναμνηστικό λάβαρο στον αρχηγό Αποστολόπουλο Θεόδωρο.
Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙ: Χατζηδάκης, Μητσάκης, Γιαννακόπουλος,
ΛΑΓΟΣ, Χίου, Αποστολόπουλος, ΔΡΟΣΟΣ, Μηλιώνης,
ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ, Ζαχαρόπουλος, Χατζηκωνσταντίνου,
Σταθόπουλος, ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Κιούρκος Χρ., Δαμαλίδης, Πορφύρης. Λόγω τραυματισμων δεν
έπαιξαν οι: Μπερνιδάκης, Λυμπέρης, Τζανακά κης, Παπαδόπουλος Μαν., Μπενέκος, Σίνης.
***Τον αγώνα παρακολούθησε και τίμησε με τη παρουσία

του ο εκλέκτορας-προπονητής της Μικτής βετερανων
Αθήνας κ. Ζερβουδάκης Πέτρος.
***Οι βετεράνοι του Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ευχονται στους
συναδελφους του Ηλυσιακου ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ-ΥΓΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ!!!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.14
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ 10.30
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Έντονη αγωνιστική δραστηριότητα για τις ακαδημίες
ποδοσφαίρου του <<Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ>>.
Στα πλαίσια του πρωταθλήματος παίδων της ΕΠΣΔΑ,
η ομάδα του Βύζα αγωνίστηκε στο Δημοτικό γήπεδο της
Ν. Πέραμου με την ομάδα <ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ>.
Οι μικροί ποδοσφαιριστές του Βύζα επικράτησαν 2-0
και μετά από επτά αγωνιστικές η ομάδα του Βύζα, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Επίσης στα πλαίσια του πρωταθλήματος Νέων της
ΕΠΣΔΑ, η ομάδα του Βύζα επικράτησε της ομάδας

<ΑΠΣ ΛΕΩΝ> με σκορ 1-0 και απολαμβάνουν την
μοναξιά της κορυφής.
Για το πρωτάθλημα AFC Θουκυδίδειο ,η ομάδα παίδων υπέταξε την αντίστοιχη ομάδα του ΑΟ Περιστερίου
εκτός έδρας, με σκορ 4-1.
Τέλος οι υπόλοιπες ομάδες αγωνίστηκαν για το πρωτάθλημα OPEN WEST ATTICA SOCCER STARS.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του <<Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ>> καθιε

ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ...

Ο Μανδραικός αναζητείτη πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα
στον Ερμή Κιβερίου.(η πρώτη ήταν χωρίς αγώνα στο ματς με την Κύμη).
Σήμερα η ομάδα είχε ρεπόκαι αύριο ο προπονητής Βασίλης Καραούλης θα αρχίσει τηνπροετοιμασία για το κυριακάτικο μάτς με την ομάδα

ρώνει συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών της Ακα
δημίας , όπου θα ενημερώνονται για διάφορα τρέχοντα
θέματα καθώς και σε θέματα που αφορούν τη συμβολή
τους στην καλύτερη λειτουργική οργάνωση της ακαδημίας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που όλοι μας πρέπει
να ακολουθούμε.
Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών, το Διοικητικό
Συμβούλιο του <<Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ>>
Καλεί τους γονείς των αθλητών του συλλόγου σε ανοικτή συζήτηση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, και
ώρα 19,00 στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο.

απο την Αργολίδα. Το ευχάριστο για τον εν λόγω τεχνικό είναι ότι θα έχει
όλους τουςπαίκτες στην διάθεσή του αφού επανέρχεται και ο Σιγάλας.
Η ομάδα θα ενισχυθεί αν πάρει το μάτς της Κυριακής και θα προσπαθήσει με νύχιακαι με δόντια να μείνει στην κατηγορία.
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ (3η φάση)
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Αγώνες για την επαναληπτική 3η φάση του
κυπέλλου ΕΠΣΔΑ θα γίνουν την Τετάρτη 10/12.
Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 14:30. Αναλυτικά:
Μάνδρας:
ΠΑΟ
ΚουντούρωνΑσπρόπυργος(πρώτο μάτς 3-1)
Ν.Περάμου: Ατταλος-Πυρρίχιος Ασπροπύργου(πρώτο μάτς 2-2)
Νεοκτίστων: Ελπίδα Ασπροπύργου-Ακράτητος(πρώτο μάτς 2-0)
Γ.Ρουμελιώτης: Ηρακλής Ελευσίνας-Νέα Πέραμος(πρώτο μάτς 1-2)

ΝΙΚΗ ΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ
Γ. Σ ΜΕΓΑΡΩΝ
87-28 ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Οι Παμπαίδες του Γ.Σ Μεγάρων έδειξαν την τεχνική
τους κατάρτιση επιβεβαιώνοντας έτσι την μεθοδική
δουλειά που κάνει η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Ειρήνη Δημοπούλου πάνω στα παιδιά, κερδίζοντας με
ευκολία στο κλειστό του Περάματος το Σάββατο, 6
Δεκεμβρίου 2014, την ομάδα του Γ.Σ Περάματος, με το
επιβλητικό τελικό σκορ 28-87.

ΑΡΚΕΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΟΙ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ

ΠΛΗΘΩΡΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΓΙΟΡΤΩΝ. Η ΑΡΧΗ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2014 ΜΕ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 19..00 ΑΦΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ
ΑΝΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ
ΜΕ
ΤΟ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΣΑΡΡΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΔΕΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-- ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ --ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΙΔΥΛΛΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥ
ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 19..00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΜΕ ΣΤΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΕΥΜΑ ΣΕ
ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΕΦΕΝΕ.
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ.
ΜΕΝΕΙ ΚΕΝΗ Η 29-12 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΥ
ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΤΟΥ
ΠΕΛΟΠΙΔΑ
ΘΗΒΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΤΟ Δ.Σ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟ;

Στον Αχαρναϊκό είναι διατεθειμένοι να ενισχυθούν
τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Στο στόχαστρο
βρίσκεται ένας σένερ φόρ ένας πλάγιος εξτρέμ και
ένα δεξί μπάκ.
Το πρόβλημα στο γκολ που αντιμετωπίζει ο
Αχαρναϊκός έκανε πάλι την εμφάνισή του στο εντός
έδρας 0-0 με τον Άλιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
όλα τα τέρματα που έχει σημειώσει φέτος η ομάδα
του Μενιδίου, πλην ένα με τον Πανηλειακό και έναν
με τον Φωστήρα, προήλθαν από στημένες φάσεις.
Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο οι «πράσινοι»
είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθούν στη γραμμή κρούσης, ενώ είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν εκκαθαρίσεις.
Το θέμα είναι ότι φέτος ο Αχαρναϊκός δημιουργεί
αρκετές ευκαιρίες, περισσότερες από πέρυσι,
αλλά η μπάλα δεν μπαίνει με... τίποτα στα δίχτυα.
Στροφή τώρα στο παιχνίδι με τον Παναιγιάλειο,
που θα διεξαχθεί στο Αίγιο.Ο Βαζάλας υπολογίζει
στον Παναγιώτη Ζώνα, που εξέτισε την ποινή της
μιας αγωνιστικής.
ΒΛΕΠΕΙ ΤΣΟΥΠΡΟ;

Από εργομετρικά πέρασε χθές ο 23άχρονος(2007-1991 κεντρικός αμυντικός του Αστέρα Μαγού

λας Κώστας Τσούπρος και αν όλα πάνε καλά ο εν
λόγω παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο με τον
Αχαρναϊκό.Οι “πράσινοι” έχουν συμφωνήσει προφορικά μαζί του. Ο παίκτης έχει θητεία σε Ακράτητο, Ασπρόπυργο, ΑΕΚ και Αστέρα Μαγούλας.
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Σαμαράς: Ο Σταύρος Δήμας υποψήφιος Πρόεδρος Δημοκρατίας

Η ανακοίνωση με διάγγελμα προς τον λαό από τον Πρωθυπουργό

- Σ. Δήμας: «Ευχαριστώ πολύ τις πολιτικές δυνάμεις που με στηρίζουν»

Μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, δυο
ονόματα ήταν στην
κορυφή της λίστας: ο
πρώην επίτροπος
της Ε.Ε. Σταύρος Δήμας και πρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παναγιώτης Πικραμμένος.
Το πρωί όμως ο κ. Δήμας επισκέφτηκε τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου όπου του
προτάθηκε να είναι υποψήφιος Πρόεδρος Δημοκρατίας.
Εξερχόμενος ο κ. Δήμας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ανακοινώσεις θα κάνει ο κ. Σαμαράς, τις οποίες έκανε με διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Στο διάγγελμα ο Πρωθυπουργός είπε:

«Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε πρόσχημα εκβιασμού
πρόωρων εκλογών. Κι έτσι, ενώ οικονομικά είχαμε σταθεροποιηθεί και είχαμε μπει επιτέλους στην ανάκαμψη,
δημιουργήθηκαν και πάλι σύννεφα πολιτικής αστάθειας
μέσα στην Ελλάδα και πολιτικής αβεβαιότητας για την
Ελλάδα στο εξωτερικό.
»Όπως όφειλε να κάνει, η κυβέρνησή μας αποφάσισε
να απομακρύνει αυτή την αβεβαιότητα και να αποκαταστήσει πλήρως την πολιτική σταθερότητα, επισπεύδοντας την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας!
»Εξ άλλου, η χθεσινή απόφαση του Eurogroup να
εγκρίνει την πιστωτική γραμμή της Ελλάδας και να
δώσει τεχνική παράταση δύο μηνών για την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας, δείχνει ότι και στην Ευρώπη
συνειδητοποιούν πλέον ότι η Ελλάδα θα περάσει στην

Φρ. Ραγκούσης: Μόνη ελπίδα για τον
Ν.Ρωμανό η τροπολογία στη Βουλή

«Ένας ακόμη δεσμός με τη ζωή του Νίκου Ρωμανού έσπασε.
Μόνη ελπίδα είναι η τροπολογία στη ρύθμιση που θα συζητηθεί
σήμερα στη Βουλή. Είναι η τελευταία ελπίδα και του Ρωμανού για
να μην αρχίσει την απεργία δίψας. Όπως λύση είναι και το "βραχιολάκι"» είπε ο συνήγορος του Ν.Ρωμανού, Φρ.Ραγκούσης μετά
τη γνωστοποίηση της απόρριψης της προσφυγής στον Άρειο
Πάγο.
Υπενθυμίζεται ότι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Πειραιά το οποίο δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Ν. Ρωμανού για χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών.
Ο κ. Ραγκούσης είπε: «Πιστεύω ότι την τελευταία στιγμή η
πολιτεία θα δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της».
Προειδοποίησε ότι «εάν (ο Ν.Ρωμανός) αρχίσει την απεργία
δίψας σε ένα - δύο 24ωρα οι βλάβες στον Ρωμανό θα είναι μόνιμες. Δεν το θέλει κανένας αυτό. Αυτοί που έχουν την εξουσία να
σπεύσουν να ικανοποιήσουν τη θέσπιση της διάταξης για τον Νίκο
Ρωμανό».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Βασιλική Θεοδώρου, απέρριψε το αίτημα του Ρωμανού,
καθώς έκρινε ότι το συμβούλιο έκανε ορθή ερμηνεία και εφαρμογή
των διατάξεων για τις εκπαιδευτικές άδειες των κρατουμένων που
απαιτούν για τους υπόδικους τη σύμφωνη γνώμη του δικαστικού
οργάνου που διέταξε την προφυλάκιση.
Επίσης, η κ. Θεοδώρου έκρινε αβάσιμους τους υπόλοιπους
προβαλλόμενους λόγους από την πλευρά του Ρωμανού.

ΓΑΜΟΣ

Ο Παναγής Γεώργιος του Θεοδοσίου και της
Ροϊδούλας, το γένος Ηλιοπούλου, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, και η Τσαντεκίδου Ευτυχία του Ιωσήφ
και της Μαρτίας το γένος Κουγιουμτσίδου, που
γεννήθηκε στο Γκρτσεσκογιε Σταυρούπολης
Ρωσίας και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται
να έλθουν σε γάμο στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

επόμενη μέρα. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τη
χώρα…
»Έτσι με την εκλογή Προέδρου από την Ελληνική
Βουλή ως το τέλος του μήνα, θα έχουν καθαρίσει τα σύννεφα πια και η χώρα μας θα είναι έτοιμη να μπει και επισήμως στη μετά το Μνημόνιο εποχή.

»Επιλέξαμε λοιπόν, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης την καλύτερη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας: Τον Σταύρο Δήμα, πρώην υπουργό και βουλευτή, Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τιμήθηκε με ιδιαίτερες διακρίσεις, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, άνθρωπο που τον εκτιμά η Ελληνική κοινωνία,
αλλά και τον σέβεται η διεθνής κοινότητα και που προφανώς, θα είναι υποψήφιος και στις τρεις προεδρικές
ψηφοφορίες, αν χρειαστούν.
»Ο Σταύρος Δήμας είναι κατά κοινή ομολογία πρόσωπο που ενώνει, αλλά και εμπνέει. Ενώνει πολίτες πέρα
από κομματικές προτιμήσεις και εμπνέει σοβαρότητα,
εμπιστοσύνη και σεβασμό.
Με την εκλογή του νέου Προέδρου, η Ελλάδα - απόλυτα σταθερή και οικονομικά και πολιτικά πλέον - θα είναι
από κάθε άποψη έτοιμη να προχωρήσει στην επόμενη
μέρα. Της ηρεμίας, της σταθερότητας και της Ανάπτυξης».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του
ΠαΣοΚ Ευ. Βενιζέλος μιλώντας σε συνέδριο ανακοίνωσε
και αυτός την υποψηφιότητα του κ. Δήμα τονίζοντας ότι
σέβεται απόλυτα του δημοκρατικούς θεσμούς και είναι ο
καταλληλότερος να διαδεχτεί τον σημερινό πρόεδρο κ.
Καρολο Παπούλια του οποίου έπλεξε και το εγκώμιο.

Ο κ. Δήμας θα είναι υποψήφιος και στις τρεις ψηφοφορίες της Βουλής, αν βέβαια αυτές χρειαστούν.
Σε συνομιλητές του ο πρώην πρωθυπουργός κ.
Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι είναι εξαιρετική η επιλογή του κ. Δήμα ως υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες την υποψήφιότητά
του την είχε καλλιεργήσει ο ίδιος.
Δηλώσεις Στ. Δήμα

Εμφανώς ικανοποιημένος από την απόφαση των κκ.
Σαμαρά και Βενιζέλου εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι
της Τρίτης, ο κ. Δήμας που ευχαρίστησε πολύ τις πολιτικές δυνάμεις που τον στηρίζουν.
«Ευχαριστώ πολύ τις πολιτικές δυνάμεις που με στηρίζουν» ήταν τα πρώτα του λόγια, κατά τη συνάντηση που
είχε με πολιτικούς συντάκτες στο πολιτικό του γραφείο
στην οδό Σόλωνος στο Κολωνάκι.
Παράλληλα, ο κ. Δήμας, κινούμενος υπερβατικά, δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει και εκείνους που δεν θα τον
στηρίξουν αλλά εκφράστηκαν ήδη με θετικά σχόλια για
την υποψηφιότητά του και διαχώρισαν το πρόσωπο του
υποψηφίου Προέδρου από την πολιτική που ακολουθεί
η κυβέρνηση.
O κ. Δήμας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι θα εκλεγεί
στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα και ευχαρίστησε τον
Πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδχρο της κυβέρνησης που
τον πρότειναν και τις Κ.Ο. της ΝΔ και του ΠαΣοΚ που θα
στηρίξουν την υποψηφιότητά του.
Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενότητας που απαιτείται αυτή τη στιγμή απ' όλους ώστε η χώρα να βγει
από την κρίση.

Ι.Τέντες: Σχεδόν γονιδιακή η σχέση του Έλληνα με τη διαφθορά

Επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Διαφθοράς, ο Εθνικός Συντονιστής για καταπολέμησή
της παρατήρησε ότι οι Έλληνες διακρίνονται από μία ιδιότυπη κουλτούρα ανοχής.
«Η σχέση του Έλληνα με την διαφθορά κινδυνεύει να γίνει γονιδιακή», δήλωσε ο Εθνικός Συντονιστής για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς Ι. Τέντες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πολεμικό Μουσείο επ΄ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, παρατηρώντας ότι «οι Έλληνες έχουν μια ιδιότυπη κουλτούρα ανοχής».
Κατά τις εργασίες της εκδήλωσης με θέμα: «Τα σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας στη διαχείριση της διαφθοράς» ο κ.
Τέντες, μεταξύ των άλλων, επισήμανε ότι «δεν φταίει ο πολίτης, ο οποίος αισθάνεται ανυπεράσπιστος και αντιμετωπίζει το φαινόμενο μοιρολατρικά», επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας αλλά και συμπεριφοράς. «Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες και να τους ενθαρρύνουμε να καταγγέλλουν τη διαφθορά», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Τέντες ανέφερε ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πρέπει να πληροφορούν
τον πολίτη για τη διαφθορά, συντελώντας στην αλλαγή της κουλτούρας του.
Στην ίδια εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης Γ. Σούρλας, αναφέρθηκε στην
ανάγκη να «τεθεί τέρμα στο καθεστώς ανομίας και αδιαφάνειας στη λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης», όπως διαπιστώνει στο πόρισμά της η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Επίσης, ο κ. Σούρλας ανέφερε ότι πρέπει «να τεθεί τέρμα σε μια εικοσάχρονη εκκρεμότητα - παγκόσμια πρωτοτυπία- σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας των Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, προσθέτοντας ότι για την ώρα δεν λειτουργεί το τμήμα ελέγχου και διαφάνειας των ΜΜΕ του ΕΣΡ.
Ακόμη, ο κ. Σούρλας παρατήρησε πωςι «δεν διενεργείται οικονομικός έλεγχος στις επιχειρήσεις των Μέσων Ενημέρωσης, λόγω του ότι εδώ και δεκαεννέα χρόνια δεν εκδόθηκε υπουργική απόφαση που να καθορίζει τις αμοιβές
των ελεγκτών!».

Σε κατάσταση αποπληθωρισμού
για 21 μήνες

Μείωση 1,2% του
πληθωρισμού τον Νοέμβριο
Μείωση 1,2% κατέγραψε τον Νοέμβριο σε ετήσια
βάση ο πληθωρισμός, έναντι μείωσης 1,7% τον Οκτώβριο.
Σε μέσα επίπεδα στο 10μηνο 2014 ο πληθωρισμός
μειώθηκε κατά 1,31%.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή από τη
σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

(ΓΔΤΚ) του μηνός Νοεμβρίου 2014, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2013 προκύπτει μείωση
1,2%, έναντι μείωσης 2,9%, που σημειώθηκε κατά την
ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2014 σε
σύγκριση με τον Οκτώβριο 2014, παρουσίασε μείωση
0,9%, έναντι μείωσης 1,4%, που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου
2013 – Νοεμβρίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου
2013 παρουσίασε μείωση 1,2%, έναντι μείωσης 0,7%,
που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο
δωδεκάμηνο.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

Γεώργιος Γιουρμετάκης
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
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.
8.11.14

Ορθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

(5.5.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:

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

6944132114 (30.1.14)
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
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 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 συστάσεις, 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 τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία
με κοπέλα.
Τηλέφωνο 6946455806
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΛ. 210 5571855
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

(18.3.13)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ήθελε να ενημερώσει, σε συνέχεια
προηγούμενων επιστολών, ότι η άδεια ίδρυσης του αμιγούς πρατηρίου οχημάτων με υγραέριο ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να λειτουργήσει η νέα εγκατάσταση είναι θέμα χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής καθώς και των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών εργαζομένων
της εταιρείας.
Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ενημερώνει την πελατεία της
μέσω του τύπου για την εξέλιξη της υπόθεσης.

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Μέλος της Π.Ο.Θ.Α. και του .Ε..Κ.Α.

μέλος της F.I.A
έτος ίδρυσης 1917

Αθήνα, 4/12/14

Έκθεση με θέμα «Ηθοποιών Έργα»,
από τις 22 Δεκεμβρίου
έως τις 3 Ιανουαρίου 2014.

To Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σας καλεί στην έκθεση που διοργανώνει με θέμα «Ηθοποιών Έργα», στο Γκρι Καφέ, πλ. Εξαρχείων από τις
22 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2014.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα
21.30, σε μια βραδιά τέχνης με μουσική Avant Gard Jazz (“Instant
Composing” ) όπου ο συνθέτης - πολυοργανίστας Τηλέμαχος Μούσας
συναντά και συμπράττει με τον βιρτουόζο σαξοφωνίστα και συνθέτη,
Γιάννη Κασσέτα.
Η πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία του Σωματείου μας, με καλλιτεχνικές
δημιουργίες ηθοποιών (ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά, φωτογραφίες,
βιβλία) έχει διπλό σκοπό:
Α) την καλλιτεχνική ανάδειξη των ηθοποιών και πέραν της καθεαυτής
τέχνης τους και
Β) την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ηθοποιούς που παίρνουν μέρος στην
έκθεση με την προσφορά των έργων τους, καθώς και τη συνάδελφο
Κατερίνα Ψωμά, υπεύθυνη επιμέλειας, διοργάνωσης και δημοσίων σχέσεων.
Για το Δ.Σ. του ΣΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Κάνιγγος 33, Αθήνα, 10682, τηλ. 2103833742, 2103817369
fax 210.3808651, support @ sei . gr, www.sei.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργειενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόθερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
8.10.14
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

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

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»
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ΤΟ EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

Ελάτε να διασκεδάσουμε ………
Να γεμίσουμε τις πλατείες της
πόλης με χαρούμενα παιδικά
πρόσωπα.
Μάγοι, Άγιοι Βασίληδες, Ξωτικά,
Γλυκίσματα , Χαρά και γέλιο θα
δώσουν αισιοδοξία σ’όλους μας
τις Γιορτινές Ημέρες των Χριστουγέννων
και στις
τρεις
Eνότητες του Δήμου Φυλής.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Πλατεία ΗΡΩΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 /12/2014
Ώρα 18.30

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Με μια «Γλυκιά…. Σοκολατένια.... Χριστουγεννιάτικη βραδιά»
Κάλαντα κι ευχές από την Φιλαρμονική του Δήμου «Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου »
Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από το
Χοροθέατρο ΑΜΥΝΑ
Άγιος βασίλης, Ξυλοπόδαρος, ξωτικά,
Λιχουδοκαλικάντζαροι ……. Γλυκίσματα
και λαχταριστό ζεστό ρόφημα σοκολάτας
και σοκολατολιχουδιές για όλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014
Ώρα 10.30 - 13.30
«Εργοστάσιο Σοκολάτας»
Σκηνικά Θεάματα, Κατασκευές και Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους
« Λάτρεις της Σοκολάτας» !!!
Ανιματέρ, Candy face painting, Πολύχρωμα μαλλιά , Ζαχαρο-καμβάδες,
BOOM BLASTER, Mαλλί της γριάς,
Λιχουδοκαλικάντζαρος, Άγιος Βασίλης
και λαχταριστό ζεστό ρόφημα σοκολάτας .

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014
Ώρα 10.30-13.30
ΜΑΓΙΚΗ
ΜΑΝΙΤΑΡΟΥΠΟΛΗ…….
γεμάτη εκπλήξεις και δραστηριότητες θα
περιμένει τα παιδιά να διασκεδάσουν
Άγιος Βασίλης .., Ανιματέρ, ο Μανιταράκης ….., Πολύχρωμα μαλλιά, face painting, Πολύχρωμα μαλλιά, Mαλλί της γριάς,
BOOM BLASTER, το φανταστικό pantomime show με τον εξαιρετικό ALEX
DE PARIS και ο ZOGLER NOUS Show
υπογράφουν μια μαγική γιορτή.
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
–
ΟΜΟΡΦΟ
ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ
ΣΠΙΤΑΚΙΑ θα φιλοξενήσει το ΠΑΙΧΝΙΔΙ
των παιδιών με χειροτεχνίες και ο Άγιος
Βασίλης θα στήσει το «Ταχυδρομείο
του» για να περιμένει τα γράμματα των
παιδιών τις ημέρες των εκδηλώσεων και
επιπλέον :
14/12 10.30, ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20/12 10.30 ,
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12
και ΤΡΙΤΗ 23/12
5.30μ.μ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014 ώρα 10.30
Xριστουγεννιάτικες Μεγαλοφιγούρες
και Άγιος Βασίλης θα υποδεχθεί μικρούς
& μεγάλους.
Ανιματέρ με Ομαδικά παιχνίδια, διαγωνισμούς, μουσικοχορευτικό παιχνίδι και
πολλές εκπλήξεις θα διασκεδάσουν τα
παιδιά. Μπαλονάδες ξωτικά , Χριστουγεννιάτικο face painting , φουσκωτά παιχνίδια , Μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι και
γλυκίσματα, θα χαρίσουν σ’ όλους μια
αξέχαστη γιορτή.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2014
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΡΟΣ ώρα 10.30
Xριστουγεννιάτικες Μεγαλοφιγούρες

Ανοιχτά και Κυριακές

και
Άγιος
Βασίλης
θα
υποδεχθεί
μικρούς & μεγάλους.
Ανιματέρ με
Ομαδικά παιχνίδια,
διαγωνισμούς, μουσικοχορευτικό παιχνίδι
και
πολλές
θα
εκπλήξεις
διασκεδάσουν
τα παιδιά
Μπ αλονάδες
ξωτικά , Χριστουγεννιάτικο
face painting .
Φουσκωτά
για
Παιχνίδια
ξέφρενη διασκέδαση, Ποδοσφαιράκι και γλυκίσματα θα
χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχαστη γιορτή.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΛΗΣ
( Δημαρχείου)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014
10.30 -13.30
Xριστουγεννιάτικες Μεγαλοφιγούρες
και Άγιος Βασίλης θα υποδεχθεί μικρούς
& μεγάλους.
Ανιματέρ με Ομαδικά παιχνίδια, διαγωνισμούς,
μουσικοχορευτικό ΠΑΙΧΝΊΔΙ και πολλές
εκπλήξεις θα διασκεδάσουν τα παιδιά
Μπαλονάδες ξωτικά , Χριστουγεννιάτικο face painting ,
Χριστουγεννιάτικες
Κατασκευές -στολίδια, κάρτες, Χριστουγεννιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρτοκοπτική, κολάζ, σύνθεση, με πολύ φαντασία αλλά και με πληθώρα υλικών

Μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι και γλυκίσματα θα χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχαστη γιορτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2014
10.30-13.30
Xριστουγεννιάτικες Μεγαλοφιγούρες
και Άγιος Βασίλης θα υποδεχθεί μικρούς
και μεγάλους.
Ανιματέρ με Ομαδικά παιχνίδια, διαγωνισμούς,μουσικοχορευτικό παιχνίδι και
πολλές εκπλήξεις θα διασκεδάσουν τα
παιδιά.
Ακόμη, μπαλονάδες ξωτικά , Χριστουγεννιάτικο face painting , Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές-στολίδια, κάρτες, Χριστουγεννιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρτοκοπτική, κολάζ, σύνθεση, με πολύ
φαντασία αλλά και με πληθώρα υλικών,
μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι και γλυκίσματα θα χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχαστη γιορτή.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Σ

τις 13 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
της Αθήνας, το οποίο περιλαμβάνει και δύο Κυριακές. Στη Θεσσαλονίκη,
το εορταστικό ωράριο ξεκινά στις 18 του
μήνα και τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά τρεις Κυριακές.
Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου
Αθήνας:
Σάββατο 13 και Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 09.00 - 18.00
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 09.00 - 20.00
Κυριακή 14 και Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 11.00 - 18.00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου κλειστά
Δευτέρα έως Παρασκευή 15 - 19
Δεκεμβρίου, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
09.00 - 21.00
Τετάρτη 24 και 31 Δεκεμβρίου 2014,
09.00 - 18.00
Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου είναι αργία καθώς και η Πέμπτη
1η Ιανουαρίου 2015.

Tην Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015
τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εργασίας της Κυριακής
21.12.2014.
Για την λειτουργία της Κυριακής
14.12.2014 θα δοθεί εκ περιτροπής
στο προσωπικό μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης.
Στη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 14
Δεκεμβρίου, με προτεινόμενο ωράριο
από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 18 του μηνός τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το
ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Στις 18, 19, 22, 23, 29 και 30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα
παραμείνουν ανοιχτά από τις 10 το
πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Τα Σάββατα, 20 και 27 Δεκεμβρίου,
θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί
μέχρι τις 5 το απόγευμα και τις Κυριακές 21 και 28 του μηνός θα ανοίξουν
την ίδια ώρα και θα κλείσουν στις 6.
Την παραμονή των Χριστουγέννων
και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
το ωράριο λειτουργίας των καταστη-

μάτων είναι από τις
10 το πρωί μέχρι τις
5 το απόγευμα.
Ανήμερα των Χριστουγέννων
και
Πρωτοχρονιάς
καθώς και στις 26
Δεκεμβρίου και τη
δεύτερη μέρα της
χρονιάς τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Η αργία αυτή αποφασίστηκε σε αντικατάσταση της εργασίας την Κυριακή
21 Δεκεμβρίου.
Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο ΕΣΘ
διευκρινίζει ότι επιτρέπεται να είναι
ανοιχτά μόνο τα καταστήματα, που
έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού
μέχρι 250 τμ, δεν ανήκουν σε αλυσίδα
καταστημάτων (εξαιρουμένων των
περιπτώσεων franchising), δεν λειτουργούν σε κατάστημα εντός καταστήματος ("shop-in-shop") και δεν
βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα ή σε
εκπτωτικά καταστήματα ή χωριά.

