
ΝΕΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
ΣΤΙΣ ΜμΕ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για 
έμφαση στη μικρή επιχειρηματικότητα 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ξεκινάει πρόγραμμα δωρεάν 
σίτισης στο 5ο δημοτικό και 5ο

Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Συμμετείχαν 230 αντιπρόσωποι
από 52 Επιτροπές Ειρήνης 

απ’ όλη την Ελλάδα.

Προειδοποίηση Γ. Ντόλιου: 
Αδυναμία των δήμων 
για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΑΙΟΛΙΚΟ Ο 

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
Η ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι νέοι του Ασπροπύργου 
‘’αγκαλιάζουν’’ 

τα σεμινάρια ρωσικής
γλώσσας 

Συνεργεία της
ΕΥΔΑΠ ελέγχουν 

το δευτερεύον
δίκτυο 

αποχέτευσης στην
Κάτω Ελευσίνα

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Προκειμένου να εγκριθεί
η ανέγερση του 8ου
Δημοτικού Σχολείου

στη Ζωφριά

Με επιτυχία στέφθηκε η
τελετή αποφοίτησης των 
Πυροσβεστών στα Βίλια 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: 
-11 Δεκεμβρίου στους 

Αγίους Αναργύρους 
- 14 Δεκεμβρίου στο ΚαματερόΣελ: 7

Σελ: 3-8

Σελ: 16

Σελ: 10-11Σελ: 5

Σελ: 3

ΑΚΑΡΙΑΙΑ
ΕΔΡΑΣΑΝ  

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Για την αποτροπή διακοπής 
ρεύματος σε οικογένειες
του καταυλισμού Καποτά

Σελ: 9

Σελ:  7

Σελ: 2

Έναρξη για τη θεατρική
ομάδα Νέων Φυλής

Οι τεχνικές δραματοποίησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ημερίδα-εργαστήριο στο 2ο 
Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Σελ: 2-4

Σελ: 4

Σελ:  3



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Ρόκα Μαρία Π. 
Αδελφών Κυπραίου

54,Τηλέφωνο:
2105546916

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος

Λεωφόρος Δημοκρα-
τίας 20, 

Τηλέφωνο:
2105573243

Φυλή - Άνω Λιόσια 

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελά-
γους 42Β & Πηνειού,

2102474311

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμητρα
Λεωφόρος Θρακομα-

κεδόνων 22, 
Τηλέφωνο: 
2102466608

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
Κληρονόμων Βασι-

λείου Ισιδ. 
Στρατηγού Ρόκκα 67,

Τηλέφωνο
2105555236 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 16
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Των αγίων Προπατόρων του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 
Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή
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Άμεση ήταν εχθές το
πρωί η παρέμβα-
ση της δημοτικής

αρχής Αχαρνών στον
καταυλισμό ΚΑΠΟΤΑ για να
μην διακοπεί το ρεύμα σε
ορισμένα νοικοκυριά.  

Πιο συγκεκριμένα, μεγά-
λη αναστάτωση προκλήθη-
κε στην περιοχή όταν
συνεργεία της ΔΕΗ - κατό-
πιν εισαγγελικής εντολής-
έκαναν την εμφάνισή τους
με σκοπό να διακόψουν  τις
συνδέσεις του ηλεκτρικού
ρεύματος σε αναξιοπαθού-
ντες οικογένειες που διαμέ-
νουν στον οικισμό σεισμο-
πλήκτων  Καποτά.

Σύμφωνα, τώρα με την
ενημέρωση που λάβαμε
από τον δήμο ,  ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Κασσαβός επι-
κοινώνησε άμεσα με τους 

υπευθύνους της ΔΕΗ και
έλαβε την απάντηση πως
τηρεί το νόμο καθώς έχει
διαταχθεί από τον Εισαγγε-
λέα διακοπή του ρεύματος
μετά από καταγγελίες της
προηγούμενης δημοτικής
αρχής κατά το παρελθόν.
Αμέσως ο Δήμαρχος ενημέ-
ρωσε την Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένα Δούρου και τον
Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο
Φιλίππου και συνοδευόμε-
νος από τους Αντιδημάρ-
χους κκ. Ευστάθιο Τοπαλλί-
δη, Χαράλαμπο Ορφανίδη,
Γιώργο Δασκαλάκη και τους
Προέδρους Επενδυτικής
Γιώργο Σιδηρόπουλο και
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρ-
νών Γιωργία Καττή επισκέ-
φτηκαν τον καταυλισμό
ΚΑΠΟΤΑ. 

ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΕΔΡΑΣΑΝ  
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Για την αποτροπή διακοπής ρεύματος  

σε οικογένειες του καταυλισμού Καποτά

Επιδοτήσεις
έως 40.000
ευρώ για

ανέργους που
θέλουν να δημιουρ-
γήσουν εταιρεία σχε-
δόν κάθε είδους
αλλά και επιδοτήσεις
40% για έργα έως
300.000 ευρώ υφι-
στάμενων μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων
θα διαθέσουν στην
αγορά προγράμμα-
τα του νέου ΕΣΠΑ. 

Ουσιαστικά, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προ-
σκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών
εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-
2020, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Το "πράσινο φως" δοθη-
κε μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας  κ. Κώστα  Σκρέκα  και του Υφυ-
πουργού  κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
οι δράσεις αφορούν:

-    Την Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με
ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και στόχο την ανα-
βάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουρ-

γίας των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων , δίνο-
ντας έμφαση στην εξω-
στρέφεια και την διείσ-
δυσή τους σε νέες αγο-
ρές.  Σημειώνεται ότι η
δράση αφορά επενδύ-
σεις από 20.000 μέχρι
και 300.000 ευρώ , ενώ
η επιχορήγηση έχει ορι-
σθεί μέχρι και στο 40%
του συνολικού ποσού
της επένδυσης. 

Επιπρόσθετα, υπάρ-
χει δυνατότητα προκα-

ταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής Δημόσιας
δαπάνης.

-    Το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνερ-
γους συμπολίτες μας,  εγγεγραμμένους στο μητρώο του
ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους
με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων
απασχόλησης ,  συνολικoύ  ύψους χρηματοδότησης  50
εκ. ευρώ. 

Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους  από 28.000 έως
40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋ-
πολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα
προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης

ΝΕΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΙΣ
ΜμΕ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για 
έμφαση στη μικρή επιχειρηματικότητα 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΟΔήμος Χαϊ-
δ α ρ ί ο υ
φιλοξένησε

το 17ο Συνέδριο της
ΕΕΔΥΕ(Ελλην ι κή
Επιτροπή για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρή-
νη), στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλί-
ου του Δήμου, το
οποίο ολοκληρώθη-
κε με επιτυχία το διήμερο στις 6 και 7
Δεκέμβρη, με την συμμετοχή 230 αντι-
προσώπων από 52 Επιτροπές Ειρήνης
απ’ όλη την Ελλάδα.

Στο συνέδριο παρευρέθη αντιπροσω-
πεία της Δημοτικής Αρχής , με επικεφαλή
τον Δήμαρχο Μιχάλη Σελέκο, ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε: «Το Χαϊδάρι είναι
μια πόλη που έχει υποφέρει από τις
συνέπειες των πολέμων, λόγω του Στρα-
τοπέδου Συγκέντρωσης.. Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε, ότι πρέπει να
βρούμε και εμείς τρόπο να εξαλείψουμε
τις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο ».

Παράλληλα η ΕΕΔΥΕ ως κατεύθυνση
της πάλης το φιλειρηνικό κίνημα, αποφά-
σισε να βάλει ως κύριους στόχους της για
το επόμενο διάστημα, την απεμπλοκή
της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, την αλληλεγγύη στους
λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο της
βαρβαρότητας και την αύξηση της
παρέμβασης στα δικαιώματα των προ-
σφύγων και μεταναστών. Γιατί η πάλη για
τις λαϊκές σύγχρονες ανάγκες, για την
κατάργηση της εκμετάλλευσης, επιβάλλε-
ται να συνδέεται με την πάλη ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εξά-
λειψη των αιτιών που τον γεννούν.

Τέλος ,το σώμα
του συνεδρίου ενέ-
κρινε ομόφωνα την
εισήγηση της απερ-
χόμενης Γραμματεί-
ας, ενώ εγκρίθηκαν
επίσης 3 ψηφίσμα-
τα αλληλεγγύης για
τον Κυπριακό, τον
Παλαιστινιακό, τον
Κουβανικό λαό .  

Με το συνέδριο να ολοκληρώνεται με
την εκλογή νέου 57μελούς Εθνικού Συμ-
βουλίου, το οποίο στην πρώτη σύνοδό
του εξέλεξε 12μελή Γραμματεία που απο-
τελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Σταύρος Τάσσος.
Γενική Γραμματέας : Ελπίδα Παντελά-

κη. 
Αντιπρόεδροι: Νίκος Ζώκας, Γιώργος

Λαμπράκης, Βέρα Νικολαϊδου. 
Οργανωτικός Γραμματέας: Γρηγόρης

Αναγνώστου. 
Οικονομική Υπεύθυνη: Αγγελική Σαμού-

ρη.
Μέλη: Χρήστος Μαργανέλης, Γιώργος

Μηλιώνης, Ανδριανός 
Μπούκουρης, Ελένη Παπαδοπούλου,

Ηρακλής Τσαβδαρίδης.

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των
ανθρώπων

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του
κόσμου

είναι το χαμόγελο της μάνας
Τίποτ' άλλο δεν είναι η ειρήνη.

Δήμος Χαϊδαρίου

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Ψηφίσματα αλληλεγγύης για τον Κυπριακό, τον

Παλαιστινιακό και τον Κουβανικό λαό,

Προειδοποίηση Γ. Ντόλιου: 
Αδυναμία των δήμων για 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς

Στη διαπίστωση ότι αρκετοί δήμοι αδυνατούν να
καταρτίσουν ισοσκελισμένους προϋπολογι-
σμούς, αλλά και στην ασυμβατότητα μεταξύ ισο-

σκελισμένων προϋπολογισμών στους δήμους με ταυ-
τόχρονη δημιουργία πλεονάσματος, όπως ζητά η τρόι-
κα, προέβη ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος
μιλώντας σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

«Εάν δεν το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση. Δεν θα
 μπορέσουν να πληρώσουν ούτε τα προνοιακά επιδόματα». 

«Αυτό το μήνα παρακολουθώ έντρομος μια σειρά δήμους που δεν μπορούν να ισο-
σκελίσουν προϋπολογισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «εάν δεν
το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση. Δεν θα μπορέσουν να πλη-
ρώσουν ούτε τα προνοιακά επιδόματα». Εξηγώντας τις αιτίες του φαινομένου, ανα-
φέρθηκε στις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν όσους έχουν προσφύγει κατά της
λήξης των συμβάσεών τους και κυρίως στα χρέη των Νομικών Προσώπων των δήμων
που έκλεισαν ή έχουν συγχωνευθεί στους δήμους με τα χρέη τους να μεταφέρονται
στους δήμους. «Μιλάμε για κολοσσιαία ποσά» είπε. «Ποσά δεν μπορούν να εντα-
χθούν στο πρόγραμμα των 100 δόσεων».

Τόνισε ακόμη ότι πολλοί δήμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα «ισο-
σκέλισαν με ψεύτικα δάνεια που δεν έχουν συνάψει, αλλά τα συμπεριέλαβαν στους
προϋπολογισμούς με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων».  «Διαπιστώνουμε ότι δεν
ελέγχονται οι αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών» και ενώ οι δήμοι έχουν λίγα
έσοδα, συνεχίζουν τις δαπάνες με βάση τον αρχικό, ψεύτικο προϋπολογισμό, πρό-
σθεσε.Ως λύση πρότεινε το «πρόγραμμα εξυγίανσης» που -όπως είπε- πρέπει να
ανασυρθεί και να εφαρμοσθεί με τρεις άξονες: τον περιορισμό των δαπανών των
δήμων, τη μεσολάβηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τη σύσταση Ειδι-
κού Λογαριασμού με τη συνδρομή του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα ο κ. Ντόλιος επισήμανε ότι η εισπραξιμότητα των δήμων έχει αυξηθεί
εντυπωσιακά σε τρία χρόνια, όχι ως απόρροια αύξησης των φόρων αλλά χάρη στην
πολύ καλή απόδοση των εκσυγχρονισμένων μηχανισμών είσπραξης. Χωρίς να παρα-
βλέπεται η μείωση της χρηματοδότησης των δήμων, η εισπραξιμότητα έχει εμφανίσει
εντυπωσιακή αύξηση από 60% των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) το 2011, σε 60%
το 2012 και σε περισσότερο από το 100% των ΚΑΠ το 2013. Αναφερόμενος στα ληξι-
πρόθεσμα, ζήτησε ευθέως «να σταματήσουμε να καλύπτουμε τους μπαταχτσήδες».
Και έφερε ως παράδειγμα χρέος πολλών εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο δήμος Αθη-
ναίων στην ΕΥΔΑΠ, από το οποίο 32 εκατ ευρώ εντάχθηκαν στα ληξιπρόθεσμα.
«Ποιος το πλήρωσε αυτό το χρέος;» αναρωτήθηκε ο κ. Ντόλιος. «Το πλήρωσε το
Καστελόριζο, το τρίγωνο του Έβρου, η χώρα όλη» απάντησε και πρόσθεσε: «Οι δήμοι
δεν μίλησαν. Στη Βουλή δεν μίλησαν. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Μετά τις συναντήσεις στις Κτι-
ριακές Υποδομές (πρώην
ΟΣΚ - Οργανισμός Σχολικών

Κτιρίων), των εκπροσώπων της νέας
Δημοτικής Αρχής με τον Πρόεδρο και
υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανι-
σμού, συνεδρίασε τη Δευτέρα, 8 Νοεμ-
βρίου 2014, η προβλεπόμενη από τον
νόμο (Ν.3467/06, άρθρο 18) Επιτροπή
Καταλληλότητας και Αναγκαιότητας από-
κτησης του χώρου, προκειμένου να
εγκριθεί η ανέγερση του νέου σχολείου.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του
Δήμου,  η υπόψη επιτροπή, αποτελού-
μενη από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, επόπτη
υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικής της
Περιφέρειας Αττικής, υπάλληλο της ΔΟΥ
Αγίων Αναργύρων, Μηχανικό των Κτιρια-
κών Υποδομών (πρώην ΟΣΚ) και Μηχα-
νικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής, επανασυγκροτήθηκε με απόφα-

ση της νέας δημοτικής Αρχής, καθόσον η
τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθη-
κε τον Ιούλιο του 2009. Έκτοτε και παρά
σχετικό έγγραφο – υπενθύμιση του ΟΣΚ
τον Νοέμβριο του 2013, η επιτροπή δεν
είχε ενεργοποιηθεί και το θέμα παρέμενε
παγωμένο.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρέ-
στησαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, κ. Θανάσης Σχίζας και ο Ανα-

π ληρωτής
Δ ή μ α ρ χο ς
Π ο λ ε ο δ ο -
μίας, κ.
Ν ί κ ο ς
Χατζητρα-
κόσιας, οι
οποίοι με
την ανάλη-
ψη των
καθηκόντων
τους επα-

νεκκίνησαν τις διαδικασίες για την ανέ-
γερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου. 

Εξέφρασαν προς τα μέλη της επιτρο-
πής την αποφασιστικότητα της δημοτι-
κής αρχής για ταχύτατη υλοποίηση του
έργου και τη βούληση του ίδιου του
Δημάρχου, κ. Χρήστου Παππού, για επί-
σπευση των διαδικασιών, ενώ παρείχαν
προς τα μέλη της Επιτροπής όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για άμεση ενεργο-
ποίηση της διαδικασίας. 

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Προκειμένου να εγκριθεί η ανέγερση του 8ου Δημοτικού  
Σχολείου στη Ζωφριά

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Όπως ανακοίνωσε η
Ολυμπία Οδός

Διακοπή κυκλοφορίας
στην εθνική οδό 
Κορίνθου-Πατρών
λόγω εργασιών

Από τις 9 το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί
της Πέμπτης θα ισχύουν κάποιες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις για τους οδηγούς στην Ε.Ο. Κορίνθου
- Πατρών. 

Αναλυτικότερα,  θα υπάρξει μερική διακοπή της
κυκλοφορίας στη νέα εθνική οδό Κορίνθου-
Πατρών λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών
συντήρησης, ανακοίνωσε η «Ολυμπία Οδός».

Η διακοπή θα ισχύσει από τις 9 το βράδυ της
Τετάρτης έως  το πρωί της Πέμπτης και το ρεύμα
κυκλοφορίας προς την Πάτρα, μεταξύ των κόμ-
βων ανατολικού Αιγίου και Σελιανίτικων, θα εκτρέ-
πεται στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου-
Πατρών. 

Αντίθετα, το ρεύμα κυκλοφορίας προς την
Αθήνα θα λειτουργεί κανονικά.

Έναρξη για τη θεατρική ομάδα Νέων Φυλής
Διέξοδο στους νέους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να εκφραστούν μέσα από το

θέατρο δίνει ο Σύλλογος Νέων Φυλής.
Κάθε Σάββατο από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, η θεατρική ομάδα νέων Φυλής θα βρίσκεται

στο Στέκι Αλληλεγγύης Ζεφυρίου, επί των οδών Φιλικής Εταιρίας και Μεσολογγίου (πλατεία
Ηρώων, πρώην δημαρχείου) στο Ζεφύρι.Για πληροφορίες, τηλ: 6984 592714

Δέσμευση της Ρένας Δούρου πως θα αποπληρωθούν 
από την Περιφέρεια οι οφειλές όσων κατοίκων αποδεδειγμένα 

αδυνατούν να πληρώσουν
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Οι τεχνικές δραματοποίησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ημερίδα-εργαστήριο στο 2ο
Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Η  Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  μέσω
του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση ΔΕ Δυτικής
Αττικής, μέσω της Υπεύθυνου Πολιτιστικών
Θεμάτων διοργανώνει ημερίδα-εργαστήριο
την Τρίτη 16/12/2014 και ώρα  15.00 ως
1700, με θέμα:   «Οι τεχνικές δραματοποίη-
σης στην εκπαιδευτική διαδικασία» Η ημερί-
δα θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Γυμνάσιο
Άνω Λιοσίων, Ζαλόγγου & Αράχθου, Άνω
Λιόσια 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14:45-15:00 Προσέλευση-

εγγραφή 15: 00 -17:00 « Η δραματοποίηση
ως μέθοδος υλοποίησης πολιτιστικών προ-
γραμμάτων Άσκηση δραματοποίησης σε
πολιτιστικό πρόγραμμα σχετικό με την ιστο-
ρία» Xρονοπούλου Χριστίνα,  Φιλόλογος, 
Ma στο «Θέατρο στην εκπαίδευση» στο

ΕΚΠΑ και Ασημακοπούλου Λάουρα Ηθοποι-
ός, Θεατρολόγος, Εκπαιδευτικός Θεάτρου. 
18.00-18.15 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: Συμπεράσματα-

παρατηρήσεις.  
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να

συμμετάσχουν παρακαλούνται να αποστεί-
λουν συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
polthem@dipe-dytik.att.sch.gr   ως την Δευ-
τέρα 15/12/2014 . 
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Το

σεμινάριο αφορά κυρίως όσους υλοποιούν
πολιτιστικά προγράμματα με θεματολογία
σχετική με την ιστορία.

Η Περιφερειάρχης Αττικής μαζί με
τον Δήμαρχο Αχαρνών επικοινώνη-
σαν με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ.
Αρθούρο Ζερβό και μετά την δέσμευ-
σή τους πως θα αποπληρωθούν
από την Περιφέρεια οι οφειλές όσων
κατοίκων αποδεδειγμένα αδυνατούν
να πληρώσουν, τα συνεργεία απο-
χώρησαν, ενώ όσα ρολόγια διεκόπη-
σαν θα επανασυνδεθούν σήμερα το
πρωί. 

Η Περιφερειάρχης εξέφρασε την
απορία και τη θλίψη της για τη σπου-
δή της εταιρείας να προχωρήσει στη
σημερινή επιχείρηση, παρά την
δέσμευσή της για την πληρωμή
μέρους των οφειλών από τους ανε-
ξόφλητους λογαριασμούς με κονδύ

λια της περιφέρειας Αττικής.
Η Περιφερειάρχης τόνισε: «Δεν γίνεται

να υλοποιείται μια τέτοια επιχείρηση
σήμερα με την κακοκαιρία και ενόψει των
εορτών, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει η
εκπεφρασμένη θέληση και της Περιφέρει-
ας Αττικής σε συνεργασία με τον πρόεδρο
της ΔΕΗ, να βοηθηθούν όσα νοικοκυριά
δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το
ρεύμα, ώστε να μην περάσει κανείς
συμπολίτης μας μαύρα Χριστούγεννα.  

Μια συντεταγμένη Πολιτεία ποιεί την
νήσσαν 15 χρόνια τώρα και οι συμπολίτες
μας αυτή τη στιγμή γνωρίζουν το σκληρό
πρόσωπό της μέσω της διακοπής του
ρεύματος ενόψει Χριστουγέννων. 

Έστω και τελευταία στιγμή μπορούμε να
πράξουμε διαφορετικά».
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Οι θάνατοι σε τροχαία 
αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου

στους νέους ηλικίας 16-25 ετών.

Να ευαισθητοποιήσει του μαθητές
αλλά και να τους κρούσει τον κώδω-
να του κινδύνου, σε σχέση με την
οδική ασφάλεια και συμπεριφορά,

επιδίωξε η ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, η οποία για δεύτερη φορά μέσα
σε ένα μήνα, σε συνεργασία με την Αττική Οδό
και την εταιρεία λειτουργίας Αττικές Διαδρομές
πραγματοποίησε εκπαιδευτικό Σεμινάριο με
τίτλο «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο». 

Το σεμινάριο αυτή τη φορά και πιο συγκεκριμένα
την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο
Κλειστό τους Αγίου Νικολάου, με τη συμμετοχή
των μαθητών του 1ου Λυκείου και της Γ’ τάξης του
1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, ενώ πριν λίγες μέρες
(στις 27 Νοεμβρίου), το είχαν παρακολουθήσει, οι
μαθητές του 2ου Λυκείου Άνω Λιοσίων. 

Εισηγητής ήταν και αυτή τη φορά, ο Θανάσης
Χούντρας, ειδικός σε θέματα ασφαλούς οδήγησης
μοτοσικλέτας, καθηγητής φυσικής αγωγής, με δια-
κρίσεις ως αθλητής μηχανοκίνητου αθλητισμού και
μεγάλη και βραβευμένη εκπαιδευτική εμπειρία
(ιδρυτής της σχολής Ασφαλούς Οδήγησης Μοτο-
συκλέτας Riding School).

Πως τι συγκεκριμένο σεμινάριο είναι «Μάθημα
Ζωής», επανέλαβε ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολιτισμού, κ. Δημήτρης Τσίγκος, επι-
σημαίνοντας, πως «Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν
έχει μάθημα για την οδική ασφάλεια και γι’ αυτό ο
Δήμος Φυλής, προσπαθεί να   αξιοποιεί, κάθε
τέτοια προσπάθεια». 

Ζωντανή διαδραστική ενημέρωση
με φωτογραφίες και video

Κατά τα λοιπά, το εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν
μια ζωντανή διαδραστική ενημέρωση που παρου-
σίαζε μέσα από στοιχεία και παραδείγματα με
φωτογραφίες και video, τις επιπτώσεις από τρο-
χαία δυστυχήματα και ταυτόχρονα παρότρυνε και
συμβούλευε τους μαθητές πώς να οδηγήσουν με
ασφάλεια. 

Σύμφωνα με ορισμένα από τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο, στην Ελλάδα
κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους από τροχαία δυστυ-
χήματα 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 παραδείγματα, προέ-
τρεψε τους μαθητές να φροντίζουν για την ασφά-
λεια και προστασία τους και τους συμβούλεψε,
μεταξύ άλλων, να φορούν πάντα ζώνη ασφαλείας
στο όχημα και κράνος στο δίκυκλο, αλλά να ζητούν
και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες να πράττουν αντί-
στοιχα. 

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι ο συνοδηγός, ακόμα
και όταν φοράει ζώνη ασφαλείας, μπορεί να τραυ-
ματιστεί ακόμα και θανάσιμα, αν ο επιβάτης που
κάθεται πίσω δεν φοράει ζώνη, αφού σε περίπτω-
ση πρόσκρουσης, ασκεί στο συνοδηγό πίεση αντί-
στοιχη του πενταπλάσιου των κιλών του. 

Προτροπή των ομιλητών προς τους μαθητές
να μένουν μακριά από το αλκοόλ 

Προέτρεψε, επίσης, να μην οδηγούν όταν πίνουν
αλκοόλ (ένας οδηγός με διπλάσια από το επιτρε-
πόμενο 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 ειδι-
κούς.

Διατέθηκαν στους μαθητές ερωτηματολόγια 
για να συμπληρώσουν σχετικά με θέματα 

οδικής ασφάλειας και στο τέλος της παρου-
σίασης διανεμήθηκαν έντυποι Οδηγοί 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διατέθηκαν
στους μαθητές ερωτηματολόγια για να συμπληρώ-
σουν σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας και στο
τέλος της παρουσίασης διανεμήθηκαν έντυποι
Οδηγοί Οδικής Ασφάλειας που εκπονήθηκαν από
τον κ. Χούντρα για την Αττική Οδό και τις Αττικές
Διαδρομές.

Κοντά στους μαθητές βρέθηκε, δίνοντας τα θερμά
του συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Φυλής Γιώργος Κρητικός .

«Μάτια Ανοιχτά στο Δρόμο» 
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Οδική Ασφάλεια στους μαθητές 
του 1ου Λυκείου και Γ’ τάξης 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων 
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Παράταση της άδειας λειτουργίας των παιδικών - 
βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων ζητά η ΚΕΔΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ξεκινάει το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης στο 5ο δημοτικό 

και 5ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

Ανακοίνωση συλλόγου γονέων και κηδε-
μόνων 5ου δημοτικού σχολείου Άνω Λιο-
σίων σχετικά με το πρόγραμμα δωρεάν
σίτισης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
«Αγαπητοί γονείς,
Ο σύλλογος βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να σας ανακοινώσει ότι από την
Πέμπτη 11/12/2014 στο σχολείο μας, που
είναι το μοναδικό στην περιοχή ως τώρα,
θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δωρεάν σίτισης
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως και
πέρσι.
Επειδή, η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη, από οικονομικής άπο-

ψης, για πολλούς γονείς και μαθητές, οποιαδήποτε διεκδίκηση για βελτίωση της καθη-
μερινότητας είναι επιθυμητή και κύριο μέλημα των ανθρώπων που ασχολούνται με το
σύλλογο».

Την παράταση της
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας  των
πρώην  κρατικών
παιδικών και βρεφο-
νηπιακών σταθμών
που έχουν μεταφερ-
θεί στην αρμοδιότη-
τα των δήμων της
χώρας μέχρι 30 Ιου-
νίου 2016 ζητά η
ΚΕΔΕ.

Οπως ανακοίνωσε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης στη σημερινή
συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, ήδη η
ΚΕΔΕ, από τον Ιούλιο,
έχει ζητήσει την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθ-
μισης, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του
θέματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ.
Πατούλης, σήμερα 1. 140 παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί, η πλειοψηφία των οποίων μάλιστα συμμετέ-
χουν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέσω της Δράσης
Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής, κινδυνεύουν να τεθούν εκτός λειτουργίας καθώς
οι υφιστάμενες άδειες λειτουργίας τους λήγουν στις 31
Δεκεμβρίου.

Και αυτό, όπως διευκρίνισε,  δεν  συμβαίνει με ευθύ-
νη των δήμων, καθώς η ίδια η πολιτεία  μέχρι τώρα δεν
έχει μεριμνήσει να θεσμοθετήσει τους όρους  ίδρυσης,
αδειοδότησης και λειτουργίας των εν  λόγω δομών
που, σημειωτέον έχουν μεταφερθεί στους δήμους από
το 2001!

Να σημειωθεί ότι  το υπουργείο Εσωτερικών πριν
λίγες ημέρες απέστειλε σχέδιο  ΚΥΑ για την αδειοδό-
τηση, λειτουργία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
ειδικούς όρους καταλληλότητας  και η ΚΕΔΕ ήδη το
επεξεργάζεται για να καταθέσει εντός των ημερών τις
θέσεις της.

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ως απαράδεκτο  και ασύμβατο με 
την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το φαινό-

μενο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα,  η
Αστυνομία να ζητά από τις διευθύνσεις των παιδικών
σταθμών αναλυτικά στοιχεία νομιμότητας λειτουργίας
καθώς και στοιχεία για τη νόμιμη απασχόληση του
προσωπικού, μετά από καταγγελίες της Ένωσης Ιδιο-
κτητών Παιδικών Σταθμών. Όπως τονίστηκε στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο ο έλεγχος νομιμότητας μπορεί να
γίνει από τα θεσμοθετημένα όργανα της κρατικής διοί-
κησης και εν προκειμένω από τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις.

«Η  ΚΕΔΕ ζητά  και πάλι από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών  την άμεση παράταση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

«Ούτε τα φιλοξενούμενα παιδιά στις δομές, ούτε οι
εργαζόμενοι σε αυτές, ούτε και οι οικογένειές τους δεν
μπορούν να βιώνουν φαινόμενα που δεν αντιστοιχούν
στον σκοπό που επιτελούν οι δομές παιδικής φροντί-
δας. Η λύση πρέπει να είναι άμεση αφενός και αφετέ-
ρου πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα της
λειτουργίας από τα αρμόδια υπουργεία» κατέληξε ο κ.
Πατούλης.

«Οι πλανητοφύλακες» 
ξεκίνησαν το ταξίδι τους 
στις Αχαρνές!

Το πρωτότυπο εκπαιδευτικό παιχνίδι Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών «Οι ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ» ξεκί-

νησε το ταξίδι του από το 25ο Δημοτικό Σχολείο
Αχαρνών και θα κάνει στάση σε όλα τα σχολεία
του Δήμου μας. 

Το παιχνίδι «Οι ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ» είναι
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το
οποίο αξιολόγησε θετικά τον εκπαιδευτικό του
ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και το
ενέταξε στο σχολικό πρόγραμμα όλων των σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης του Δήμου μας. 

Στόχος του παιχνιδιού είναι να θέσει ερωτήματα
και ερεθίσματα στους μικρούς και μεγάλους
μαθητές για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη, να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον και τη φιλομά-
θειά τους για τις επιστήμες και τις εφευρέσεις, και
ταυτόχρονα να τους ευαισθητοποιήσει για την
ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλ-
λοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση υπεύθυνων
αυριανών πολιτών. 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ
Ορφανίδης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ Τοπαλίδης
που επισκέφθηκαν το 25ο Δημοτικό Σχολείο και
παρακολούθησαν από κοντά τους «Πλανητοφύ-
λακες», δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την θερμή
ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών, υπο-
γραμμίζοντας ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συνεχίσει
την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των μαθητών για την προστασία του Περι-
βάλλοντος. 

Με αφορμή την έναρξη του εκπαιδευτικού παι-
χνιδιού ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσα-
βός δήλωσε: «Οι Πλανητοφύλακες «ανοίγουν»
ένα παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και των
επιστημών. Η μεγάλη τους αξία είναι ότι κατα-
φέρνουν να μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά μας
γνώσεις και αρχές ζωής, ενώ την ίδια στιγμή τα
ψυχαγωγεί με ένα πολύ δημιουργικό τρόπο.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος που δίνεται αυτή η
ευκαιρία σε όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
μας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τους Αντιδη-
μάρχους κκ. Χαράλαμπο Ορφανίδη και Ευστάθιο
Τοπαλίδη, καθώς και την Υπεύθυνη του προ-
γράμματος κ. Παπαδονικολάκη Ελευθερία». 
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Με επιτυχία στέφθηκε 
η τελετή αποφοίτησης των 
Πυροσβεστών στα Βίλια 

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Αθανάσιου Ανδρεουλάκου, ως
εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρί-

ου 2014,  η τελετή αποφοίτησης των νέων Πυροσβεστών της 79ης εκπαιδευτικής
σειράς, στο Παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα Βίλια Αττικής. 

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Παπα-
γεωργίου, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Χαράλαμπος Αφάλης, ο Υπαρχηγός Επι-
χειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Διαμαντής Κανελλόπουλος, ο Συντονιστής Υποστήριξης Υποστράτη-
γος ΠΣ Στέφανος Σπανέας, ο Διοικητής ΕΣΚΕ Υποστράτηγος ΠΣ Θεοδόσιος Δημακογιάννης, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης Αναγνωστάκης,
ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πειραιά Υποστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Φλόκας, o Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας Υποστράτηγος ΠΣ Χρήστος Παπαδόπουλος, Ανώ-
τατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Π.Σ., Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου/Α.Π.Σ., επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος
Μπούρας, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Μαστρογιάννης Βασίλειος, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσουκαλάς και κα Καφαντάρη, ο εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ Αβραμίδης, ο βουλευτής Αττικής κ. Βασίλης Οικονόμου, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κα Ιωάννα Τσούπρα, ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ιωάννης Μπάκας, ο μέχρι προ των επαναληπτικών εκλογών,  Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γεώργιος Δρίκος, η Αντιδήμαρχος κα
Κωνσταντίνα Μπεθάνη, η Πρόεδρος της Κοινότητας Βιλίων κα Ξανθή Ρούσση-Παππά, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
καθώς και μεγάλος αριθμός συγγενών και φίλων των νέων πυροσβεστών. Στην τελετή χοροστάτησε, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος.

Μετά το τέλος της αποφοίτησης ο κ. Δρίκος τόνισε τα εξής στα νέα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος: «Πριν από λίγο με την ευλογία της εκκλησίας, της πολιτικής και
φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, των εκπροσώπων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και των προσφιλών σας προσώπων, δώσατε τον όρκο, ο οποίος
αποτελεί σύμβολο τιμής προς την Πατρίδα και το βαθιά καταξιωμένο στη συνείδηση του ελληνικού λαού Πυροσβεστικό Σώμα, επισφραγίζει την ολοκλήρωση της φοίτησης
σας στην Πυροσβεστική Ακαδημία και χαράσσει την έναρξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας ως στελεχών του Σώματος. Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας». 

Ξεκίνησαν στον Ασπρόπυργο, τα Σεμινάρια
της Ρωσικής Γλώσσας, που οργάνωσε ο
Δήμος Ασπροπύργου, με τη στήριξη της

Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα,
και του Μορφωτικού και Επιστημονικού Κέντρου της.

Πάνω από εβδομήντα πολίτες, απ΄ τον Ασπρό-
πυργο, προσήλθαν στην εναρκτήρια διαδικασία που
έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού
Κέντρου (¨Δημ. Καλλιέρης¨), και με ευθύνη των επι-
στημονικών υπευθύνων του Μορφωτικού Κέντρου
της Ρωσικής Πρεσβείας, έγινε η κατανομή τους σε
τέσσερα τμήματα, δύο αρχαρίων και άλλα δύο σχετικά
προχωρημένων.

Στο χαιρετισμό του, προς τους μαθητές της Ρωσι-
κής Γλώσσας, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετί-
ου, υπογράμμισε την πολύ σημαντική γλωσσική προί-
κα, που προσφέρει το Σεμινάριο του Δήμου, στους
νέους και τις νέες της πόλης, καθώς συνιστά ένα
σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση, 

Μάλιστα,  οι περισσότεροι μαθητές είναι νέοι, κατά 

50% από το ιστορικό κέντρο και κατά το υπόλοιπο
από την Γκορυτσά. Στη συνέχεια,  ο κ. Μελετίου, και
κάλεσε τους μαθητές να είναι συνεπείς στα μαθήματα,
για να αξιοποιήσουν και τις υπόλοιπες ευκαιρίες που
ανοίγονται μπροστά τους, μέσω της γνώσης της
Ρωσικής, αλλά και του Πρωτοκόλλου Μορφωτικής
Συνεργασίας, που υπέγραψε ο Δήμος με την Πρε-
σβεία της Ρωσίας.

Απ΄ την πλευρά του, ο Διευθυντής του Ρωσικού
Επιστημονικού και Μορφωτικού Κέντρου στην Αθήνα,
κ. Πιετρ Κούπρικοβ, εξέφρασε το θαυμασμό του για
την πορεία της συνεργασίας με το Δήμο Ασπροπύρ-
γου, και υποσχέθηκε στήριξη των μαθητών της Ρωσι-
κής, στην περίπτωση που θα ήθελαν να φοιτήσουν σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ρωσικών
Πανεπιστημίων, ως υπότροφοι της Ρωσίας.

Την ικανοποίησή του, για την ανταπόκριση των
Ασπροπύργιων, αλλά και πολιτών από γειτονικούς 

Δήμους, εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Πνευματι-
κού Κέντρου, Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μελέτης
Μπουραντάς, επισημαίνοντας ότι, «η επιτυχία του 

εγχειρήματος, εκθέτει ακόμη περισσότερο, όσους
λειτουργούν ως κατ΄ επάγγελμα επικριτές, κάθε προ-
οδευτικής πρωτοβουλίας της Δημοτικής Αρχής Μελε-
τίου».

Η παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών του
Δημοτικού Σεμιναρίου Ρωσικής Γλώσσας, από την
υπεύθυνη του Μορφωτικού και Επιστημονικού
Κέντρου, κ. Φλώρα Ρουσοπούλου, ολοκλήρωσε τη
θετική έκπληξη, όσων αποφάσισαν να παρακολουθή-
σουν τα μαθήματα. Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο
από το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ
(Москов́ский государ́ственный университет́ им́ени
М.В.Ломонос́ова). 

Οι εξετάσεις των μαθητών του Ασπρόπυργου θα
είναι πιστοποιημένες από το εν λόγω ίδρυμα, το
δίπλωμα που χορηγεί είναι αναγνωρισμένο απ΄ το
ΑΣΕΠ, και για όσους διακριθούν, εφόσον το επιθυ-
μούν, προβλέπονται υποτροφίες σε Πανεπιστήμια
της Ρωσίας. Τέλος, η ρωσική αντιπροσωπεία παρέ-
δωσε στο Δήμο τα βιβλία και το οπτικοακουστικό
υλικό των μαθημάτων.

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι νέοι του Ασπροπύργου 
‘’αγκαλιάζουν’’ τα σεμινάρια 

ρωσικής γλώσσας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                                                           
Χαϊδάρι,  09  / 12 /2014
Aρ. Πρωτ.:  39760

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης
EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για
την επιλογή αναδόχου του

έργου με τίτλο:  «Υλοποίηση
Προγράμματος Προληπτικού
Οφθαλμολογικού-Καρδιολογι-
κού-Ορθοπεδικού Ελέγχου σε

μαθητές των Δημοτικών Σχολεί-
ων του Δήμου Χαϊδαρίου»

Αναθέτουσα Αρχή.
Δήμος Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊ-

σκάκη 138 και Επαύλεως 2, ΤΚ
12461, Χαϊδάρι, τηλ. 2132047200,
φαξ 2105323623, ιστοσελίδα
www.haidari.gr.

Προϋπολογισμός - Χρηματο-
δότηση.

Το προκηρυσσόμενο Έργο απο-
τελεί το τρίτο (αυτοτελές) Υποέργο
της ενταγμένης Πράξης  με τίτλο:
«Υλοποίηση Προγράμματος Προ-
ληπτικού  Οφθαλμολογικού-Καρ-
διολογικού-Ορθοπεδικού Ελέγχου
σε μαθητές των Δημοτικών Σχολεί-
ων του Δήμου Χαϊδαρίου».  Η εν
λόγω Πράξη έχει ενταχθεί στον
Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος
««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-

κού», με κωδικό ΟΠΣ 374700 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
από Εθνικούς Πόρους (εθνική
συμμετοχή). Ο συνολικός Προϋπο-
λογισμός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα εννέα
και εβδομήντα Ευρώ: € 74.699,7.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύ-
νουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ (ενά-
ριθμος κωδικός ΣΑΕ: Ε0918
2012ΣΕ09180048). Το εν λόγω
έργο είναι εγγεγραμμένο στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους
2014 (Κ.Α. 00.6142.0041).

Περιγραφή του αντικειμένου
του έργου.

Τo έργο αφορά στην υλοποίηση
προγράμματος προληπτικού
οφθαλμολογικού-καρδιολογικού-
ορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές
της Γ’, Δ’, Ε’ &  ΣΤ’ τάξης των Δημο-
τικών Σχολείων του Δήμου Χαϊδα-
ρίου και θα περιλαμβάνει έλεγχο
για καρδιακά φυσήματα (με στηθο-
σκόπιο),έλεγχο με  Ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα, έλεγχο οπτικής οξύτη-
τας, στερεοσκοπικής όρασης, με
σχισμοειδή λυχνία, τονομέτρηση,
βυθοσκόπηση αδρή, ορθοπεδικό
έλεγχο (ορθοπεδική εξέταση για
τον έλεγχο σκολίωσης, κύφωσης ή
ανισοσκελίας, άλλων παθήσεων
των κάτω άκρων (π.χ. βάδιση με
στροφή των ποδιών προς τα μέσα)
και ακτινολογικό έλεγχο σε

συμπτωματικά παιδιά (εφόσον
μετά την κλινική εξέταση διαπιστω-
θεί συμπτωματολογία): ΟΜΣΣ
(F+P),ή, πλάγια και προσθιοπί-
σθια ακτινογραφία των ποδιών σε
στήριξη).

Τόπος παράδοσης.
Οι εγκαταστάσεις των Δημοτικών

Σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου και
οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου,
σύμφωνα με την προκήρυξη.

Διάρκεια υλοποίησης του
έργου.

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός
4,16 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Προσφορές για μέρος του έργου
– Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή προ-
σφορές για μέρος του έργου απορ-
ρίπτονται.

Διάθεση Τευχών Δημοπράτη-
σης - Πληροφορίες.

Η διάθεση των τευχών δημοπρά-
τησης (μελέτη, διακήρυξη) γίνεται
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αιτήματα για παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών
ή διευκρινίσεων για το περιεχόμενο
των τευχών δημοπράτησης, ηλε-
κτρονικά μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι και τις
05/01/2015. Υπεύθυνοι επικοινω-

νίας: 1) M. Συλάκου,  τηλ 213-
20.47.272, 213-20.47.275, email:
sylakou@haidari.gr, 2) Ν. Πανα-
γιωτοπούλου, 213-20.47.344, fax
210-53.23.623, email:
nikoletta@haidari.gr. Το πλήρες
κείμενο των τευχών δημοπράτη-
σης διατίθεται και ηλεκτρονικά και
μέσω του ιστότοπου
www.haidari.gr. 

Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα
υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr. Οι
προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία 14/01/2015 και ώρα
17:00 μ.μ.  Επίσημη γλώσσα του
διαγωνισμού και της σύμβασης
είναι η Ελληνική. 

Χρόνος και Τόπος ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προ-
σφορών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι, στις 20/01/2015
και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο

σύστημα μελών της κατά νόμο
αρμόδιας Επιτροπής, εφαρμοζό-
μενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημο-
σίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία
αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής
του αναδόχου.

Ανοικτός Διαγωνισμός, με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στο τεύχος Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώ-
σεις φυσικών ή / και νομικών προ-
σώπων τα οποία ασκούν σχετική
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο
επαγγελματική δραστηριότητα και
είναι εγγεγραμμένα στα οικεία
Επαγγελματικά Μητρώα ή Επαγ-
γελματικές Οργανώσεις και τα
οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με
τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους
της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή τους στο
εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και
στο εσωτερικό των χωρών που
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμ-
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Π.Ο.Ε. Επίσης, για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη

αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν  στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -
Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK
"http://www.promitheus.gov.gr"
www.promitheus.gov.gr)

Εγγύηση Συμμετοχής.
Κάθε προσφορά πρέπει να

συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό, ύψους τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τέσ-
σερα Ευρώ και εννιακοσίων ογδό-
ντα πέντε λεπτών, € 1. 493,99
δηλαδή ποσοστό 2% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπά-
νης.

Ισχύς των προσφορών.
Οι Προσφορές ισχύουν και

δεσμεύουν τους υποψήφιους Ανα-
δόχους για έξι (6) μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους. Προ-
σφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ XAϊΔΑΡΙΟΥ        
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

www.ygeia-pronoia.gr
www.espa.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης                    

ο υπερκορεσμός του 3oυ  Δημοτικού αποτελεί και τον κύριο λόγο
ανέγερσης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

Μετά τη σύσκεψη τα μέλη της
Επιτροπής, συνοδεία των κ.κ.
Θανάση Σχίζα και Νίκου
Χατζητρακόσια, επισκέφθηκαν
για αυτοψία το 3ο Δημοτικό
Σχολείο, ο υπερκορεσμός του
οποίου αποτελεί και τον κύριο
λόγο ανέγερσης του 8ου
Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιο-
σίων. 

Ο Διευθυντής του σχολείου
ενημέρωσε τα μέλη της επι-
τροπής ότι στο σχολείο φοι-
τούν 390 μαθητές αντί 200 που προβλέπεται.

Όπως διαπιστώθηκε από τα μέλη της επιτροπής,
το 3ο Δημοτικό λειτουργεί με 17 αίθουσες αντί των 

προβλεπόμενων 12, ενώ από τις 17
αυτές αίθουσες 3 στεγάζονται στο
υπόγειο και 2 σε κοντέινερ. 

Επιπλέον, ο προαύλιος χώρος,
εκτός του ότι εκτείνεται σε πέντε δια-
φορετικά επίπεδα είναι και ανεπαρκής
για τον προαυλισμό 390 μαθητών.
Επίσης, οι 390 μαθητές εξυπηρετού-
νται από μόλις εφτά τουαλέτες.

Στη συνέχεια οι κ.κ. Σχίζας και Χατζη-
τρακόσιας συνόδευσαν τα μέλη της
επιτροπής στον χώρο όπου προβλέ-

πεται να ανεγερθεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο για
αυτοψία και έλεγχο του χώρου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Φυλή , 10-12-2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 1016

Ταχ. Δ/νση : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτι-
κή
Κοινότητα Φυλής                               

Ταχ. Κώδικας:   133 51
Τηλέφωνα :   210 2412930
Fax:   210 2412931
e-mail:   paidikos.filis@gmail.com 

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  2/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού
προγράμματος για την  Πράξη

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Παιδικός Σταθμός
Δήμου Φυλής» 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου συνολικά ενός
(1) ατόμου για την υλοποίηση
του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του
Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός
Δήμου Φυλής», που εδρεύει στη
Φυλή, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικό-
τητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

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 εξουσιοδοτη-
μένο από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον 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 Ενό-
τητας Φυλής, όπισθεν Δημοτικού
Καταστήματος, Τ.Κ. 13351, απευ-
θύνοντάς την στ το Διοικητικό
Τμήμα υπόψιν κας Ειρήνης Λιά-
κου (τηλ. επικοινωνίας: 210-
2412930). Στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί-
νεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότε-
ρες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαί-
ως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από 12-12-2014 έως και
22-12-2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ευάγγελος Σταματάκος 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδι-
κός
θέσης

Υπηρε-
σία

Έδρα
Υπηρε-
σίας

Ειδικό-
τητα

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθ-
μός ατό-

μων 

101 Ν.Π.Δ.Δ.
«Α΄ Παι-

δικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΠΕ
Νηπια-
γωγών

Από την
υπογραφή
της σύμβα-

σης έως
31-8-2015, 

με δυνατό-
τητα ανα-
νέωσης ή
παράτα-
σης  σε

περίπτω-
ση συνέχι-

σης του
προγράμ-

ματος

1

Κωδι-
κός
θέσης

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

101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω-
γών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην προ-
σχολική ηλικία ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγω-
γής στην Προσχολική ηλικία ή 

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολι-
κής Αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ή Παιδαγω-
γού Προσχολικής εκπαίδευσης ή ειδικής 

Αγωγής με κατευθύνσεις α)Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγω-
γού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας .

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και 

ο Πρόεδρος  Δ.Σ. 
του Πνευματικού Κέντρου 

του Δήμου,  σας προσκαλούν 
στη διάλεξη που θα δώσει 
ο  Ιατρός -  Ορθοπεδικός, 

Δημήτριος  Αντωνίου, 
με θέμα :  «Οσφυαλγία: 

Συμπτώματα,  διάγνωση, 
θεραπεία» . Η διάλεξη θα 

πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα, 
15 Δεκεμβρίου  2014, ώρα

19:30,στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πνευματικού Κέντρου 

του Δήμου («Δημήτριος 
Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη
13, στην πλατεία Αγ Δημητρίου,
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς

Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου& Δημοτικός Σύμβουλος                        

Νικόλαος  Ι.  Μελετίου  
Δήμαρχος Ασπροπύργου                                 

Μέλος του Δ.Σ. της 
Κ.Ε.Δ.Ε.

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ ελέγχουν το δευτερεύον
δίκτυο αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα

Ήδη έχουν ελεγ-
χθεί 3,5 χιλιόμετρα
δικτύου. Απ' αυτά
1,5 χιλιόμετρα χρή-
ζουν επανελέγχου.
Σχετικές οδηγίες
έχουν δοθεί από
την ΕΥΔΑΠ στον
ανάδοχο. Προβλή-
ματα έχουν παρου-
σιαστεί στις οδούς
Αβέρωφ, Θεοτοκο-
πούλου. 

Ο έλεγχος του
δικτύου από την ΕΥΔΑΠ και οι υποδείξεις της για εργασίες προς τον ανά-
δοχο είναι απαραίτητες ώστε αφού παραδοθεί λειτουργικό το δίκτυο να
ξεκινήσει μελέτες ο Δήμος για τις συνδέσεις από τα σπίτια στον αγωγό.



ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΑ ΕΚΔΡΑΜΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΩΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΑΖΑΣ. ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ
15.30 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ
ΠΑΜΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ . Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

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

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΚΑΚΟ 
Ο ΒΥΖΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Η ομάδα του Βύζαντα βρίσκεται σε ανοδική αγω-
νιστική κατάσταση και αυτό θέλει να συνεχίσει την
Κυριακή στην Τρίπολη.

Ο Βύζας θα αγωνιστεί την Κυριακή στην Τρίπο-
λη με τον Παναρκαδικο χωρίς τον Κυριακό Δημα-
κάκο οπου έχει κάτρες. 

Την Τρίτη οι παίκτες του Βύζαντα είχαν ρεπό και
ξεκινούν την Τετάρτη την προετοιμασία τους για το
κυριακάτικο μάτς. 

Το κλίμα στο στρατόπεδο των "κιτρινόμαυρων"
είναι καλό και όλοι ευλπιστούν ότι στόχος της ομά-
δας είναι η παραμονή στην κατηγορία. 

Η ομάδα των Μεγάρων με την έλευση του Βασί-
λη Στασινόπουλου που έχει δώσει άλλη ψυχολο-
γία στην ομάδα, θα προσπαθήσει για τρίτο συνε-
χόμενο παιχνίδι να παραμείνει αήττητη.

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΟ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Η ομάδα του Πανελευσινιακού χθές γυμνάστηκε κανονικά και σήμε-

ρα  θα κάνει το ίδιο, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο της προετοιμα-
σίας της για το κυριακάτικο ματς με τον Αιολικό στην Ελευσίνα. Ο
τεχνικός των "σταχυοφόρων", Γιώργος Μαραντάς βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεση του για τη
δύσκολη εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Μυτιλήνης.

***Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο σας καλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα του που θα διοργανωθεί το Σάββατο 3
Ιανουαρίου 2015 και ώρα 22:30 στο κοσμικό κέντρο "ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ" στον Ασπρόπυργο με την συμμετοχή των
τραγουδιστών Γιώργου Ζερβάκη και Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 30 ευρώ και συμπεριλαμβάνει φαγητό, άφθονο κρασί και αναψυκτικά. Ιδιαίτερα
θα είναι η χαρά της διοίκησης του Πανελευσινιακού η παρουσία φιλάθλων της ομάδας και μη, βοηθώντας ταυ-
τόχρονα στην οικονομική ενίσχυση της ομάδας των "σταχυοφόρων". (Τηλέφωνο κρατήσεων: 6980978799).

Παρελθόν Μιχελής-Σκαφτούρος από Πανελευσινιακό

Ο  Στράτος Μιχελής  ύστερα από τρία χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Πανελευσινιακού, έλυσε τη συνερ-
γασία του για προσωπικούς λόγους."Φεύγω σαν φίλος και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα", ανέφερε μεταξύ
άλλων στο"αντίο" του ο ποδοσφαιριστής.***Για τον ίδιο λόγο παρελθόν αποτελεί και ο Παναγιώτης Σκαφτού-
ρος. 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΗ-ΝΕΡΟΥΤΣΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
Ο Αγγελος Κλίμης και ο Νίκος Μουρούτσος θα απουσιάσουν 

απο το παιχνίδι του Αστέρα Μαγούλας την Κυριακή στο Αργός 
κόντρα στον Παναργειακό. Σήμερα η ομάδα είχε ρεπό και αύριο θα

ξεκινήσει η προετοιμασία για το κυριακάτικο μάτς. 
Για τα επόμενα ματς μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος
θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδος ο Γιάννης Σταυριανός. 



Υστερα απο ένα δυνατό μάτς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον
των φιλάθλων στο Γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης η Νέα Πέραμος
πήρε λευκή ισοπαλία κόντρα στον Ηρακλή Ελευσίνας και προκρίθη-
κε στην επόμενη φάση του θεσμού. Το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώ-
σει με 2-1 για τους κιτρινόμαυρους.

Η μεγάλη ευκαιρία έγινε στο 87' όταν ο Αρης Ψιμουλάκης απο
πλευράς Ηρακλή βρέθηκε μόνος με τον τερματοφύλακα Κεχαγιά
σούταρε άουτ.

Τον αγώνα διατήτευσε ο Σπύρος Σταθόπουλος με βοηθούς την
Κουρομπίλια και τον Φαρμάκη. Παρατηρητής αγώνα ήταν ο Αντώνης
Κοναξής. Ιατρός ο Κώστας Χ/Ιωακειμίδης.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Μιχάλης Κατσάφαρος):
Φωτιάδης, Αξιώτης, Λυμπέρης(80'Παροτσίδης), Αγγος, Μπακα-
τσέλος, Φιλιππής, Ψιμουλάκης, Τσολερίδης, Κατσάφερος, Καρκα-
μπάτσης(70'Πόκα), Πέππας.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής Αλέκος Σαμάτιαλης): Κεχαγιάς,
Τσιούνης, Γεωργιάδης, Πατσιονίδης. Λημνιάτης, Λουκίδης(60'
Πατσιονίδης Β), Αριστόπουλος(62'Νάκος), Μανώλης, Τσαούσης,
Καραγιάννης, Καμπόλης.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ 4  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ 1-1 

Η Ελπίδα Ασπροπύργου ήρθε ισόπαλη στα Νεόκτιστα με τον
Ακράτητο(1-1) όμως η ομάδα απο τον Ασπρόπυργο με το 2-0 το
πρώτου αγώνα , ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση .

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 14’ με τον Καλέμι . Ο ίδιος
παίκτης είχε δοκάρι στο 90’.

Οι Ασπροπύργιώτες ισοφάρισαν στο 61’ με απευθείας φάουλ
του Μπιταξή. Ο τελευταίος πανηγυρίζοντας πέρασε από τον πάγκο
του Ακράτητου , έκανε χειρονομία και είπε κάτι . Αντέδρασε ο προ-
πονητής του τελευταίου Γιώργος Μαύρος που μπήκε μέσα και
έσπρωξε τον Μπιταξή . Αποβλήθηκαν και οι δυο , από τον διαιτητή
Κουντουριώτη  , όπως και ο αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής της
Ελπίδας Καραμπέτσος που διαμαρτυρήθηκε στον βοηθό Σαββό-
γλου .

ΕΛΠΙΔΑ: Κουτουμάνος, Σακελλαρίου( 90’ Αγγελογιαννάκης) Σταγά-
κης, Βάσιος, Τζανέτος, Ρασιάς, Οκόνκο( 90’ Σταματάκης) Ματζιού-
ρας, Πολύζος, Μπιταξής, Βλαχάβας( 88’ Λιακόπουλος) 

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Αγκάνοβ, Καμπέρης( 72΄Κουκούλης)
Ζησούδης, Αντωνόπουλος, Πλαβούκος( 90 Καραχάλιος) Λούντζης,
Καλέμι, Παναγιώτου( 48’ Νίκας) Τσιγγόπουλος, Παρασίδης .

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΣΤΟΥΣ 4  ΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ 3-0

Ο Ατταλος Νέας Πέραμου επικράτησε του Πυρρίχιου Ασπροπύρ-
γου με 3-0 και πέρασε στην επόμενη φάση. Το πρώτο μάτς είχε 

τελειώσει με 2-2. Τα τέρματα της ομάδος Γιώργου Ανανιάδη σημεί-
ωσαν οι: Μόνε 30' 84', Κουιμμτίδης 38'.

Διαιτήτευσε ο Μπούρδος, με βοηθούς τους Παστρωμά και Δημό-
πουλο

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Γιάωργος Ανανιάδης):
Ρόκας, Φραγκόπουλος(78'Δικράν), Κουτσομύτης, Στάθης, Ευσταθιά-
δης, Ασλανίδης, Μπαγδάτογλου, Τζελάι, Μονέ, Κουσίδης, Κουιμτζί-
δης(78'Αριστόπουλος).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Αποστόλης Λινάρδος):
Παλατσίδης, Ελευθεριάδης(62'Λαζαρίδης), Μερκάι, Βάσης, Κυριακί-
δης, Στεφανίδης, Αποστολόπουλος(46'Παππάς), Κκαλαιτζίδης,Κων-
σταντινίδης(84'Μαυρίδης), Κεσόβ, Φωτιάδης.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3-0 

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας σημείωσε μεγάλη νίκη εκτός
έδρας στα Βίλλια  επί του ΠΑΟΚ Μάνδρας 3-0(πρώτο μάτς 1-3) και
πήρε τον εισιτήριο για τους 4 του κυπέλλου. 

Οι γηπεδούχοι έκαναν την χειρότερή τους εμφάνιση. Αντίθετα οι
Ασπρουργιώτες μετά τις κακές εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα
πανηγύρισαν έξαλλα αυτη την επιτυχία στο τέλος του αγώνα.

Τα τέρματα της ομάδος του Παντελή Κοπαλά σημείωσαν οι: Σιδη-
ρόπουλος 7' Πολυτάρχου 27' και Κοπαλάς. 

Διαιτήτευσε ο Μεντής με βοηθούς τους: Νάκο και Πατέστη
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώρχος Σωτήρχος): Τσέπερης,

Μπόνο, Λάλας, Διολέτης(46' Δρούγγος), Πανοηλίας, Θεοδωρόπου-
λος, Σακόβ(46΄Καζαντζίδης), Αντωνίου(60'Μπέλσης), Στεφανίδης,
Μπασέτας.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ.ΔΟΞΑΣ(προπονητής Παντελής Κοπαλάς):
Μπουλούμπασης, Πετρίδης, Καγκελίδης, Μουζάκας, Πολυτάρχου Κ,
Τσιλεγγερίδης, Κοπαλάς, Σεμερτζίδης(67'Χελιώτης), Σιδηρόπουλος,
Καλογρίδης, Πολυτάρχου Φ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΓΙΑΝΝΗ 

ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗ
ΣΤΟΝ 

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Ο Πανελευσινιακός ανα-
κοίνωσε ότι υπεύθυνος

ακαδημιών του συλλόγου
αναλαμβάνει ο παλαίμαχος

διεθνής ποδοσφαιριστής
Γιάννης Καλιτζάκης. Ο Γιάν-
νης Καλιτζάκης είναι ίσως

το μεγαλύτερο ποδοσφαιρι-
κό κεφάλαιο της πόλης της
Ελευσίνας και αποτελεί τιμή
που αποδέχθηκε την πρό-
ταση μας για να αναλάβει

αυτό το πόστο.
Ο Νίντζα όπως είναι το

προσωνύμιο του ξεκίνησε
την καριέρα του από τον
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ πριν

αγωνιστεί για ένα εξάμηνο
στον Διαγόρα Ρόδου και εν
συνεχεία για μια δεκαετία

στον Παναθηναϊκό.
Έπειτα αγωνίστηκε στην

ΑΕΚ και έκλεισε την ποδο-
σφαιρική του καριέρα στον
Εθνικό Αστέρα.Άξιο αναφο-

ράς είναι το γεγονός ότι
είναι ο μοναδικός ποδο-

σφαιριστής που έχει κατα-
κτήσει το τρόπαιο σε όλους
τους τελικούς του Κυπέλλου
Ελλάδας που έχει αγωνιστεί
(επτά συνολικά), έξι φορές
με τον Παναθηναϊκό (1988,

1989, 1991, 1993, 1994,
1995) και μία με την Α.Ε.Κ.

(2000). 
Με τον Παναθηναϊκό έχει

κατακτήσει επίσης 4 πρω-
ταθλήματα (1990, 1991,

1995, 1996) και 3 Σούπερ
Καπ (1988, 1993,

1994).Έχει αγωνιστεί συνο-
λικά 71 φορές με τη γαλα-
νόλευκη φανέλα, από το
1987 έως το 1998, ενώ

υπήρξε στέλεχος και της
Εθνικής Νέων το 1985.
Συμμετείχε στο Μουντιάλ
1994 στις Η.Π.Α., όπου

αγωνίστηκε και στους τρεις
αγώνες που έδωσε η ελλη-
νική ομάδα. Έχει αγωνιστεί
επίσης και με την Μεικτή

Κόσμου.
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ΓΑΜΟΣ
Ο Ρούσσης Παναγιώτης του Σωτηρίου 
και της Σταματίνας, το γένος Μπεθάνη, 

που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί
στα Μέγαρα και η Μιχελή Χριστίνα του Χρήστου

και της Αναστασίας, το γένος Δαβίου, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη 

Μάνδρα Αττικής, πρόκειται να έλθουν σε γάμο 
που θα τελεστεί στο  δημαρχείο Μεγαρέων

Αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο
Ήπειρος: Καθηγήτρια κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας 

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει μία καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία διδάσκει σε σχολείο της
Ηπείρου. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία οι γονείς μαθήτριας, η καθηγήτρια παρενοχλούσε την κόρη
τους στέλνοντάς της ερωτικά μηνύματα.

Σύμφωνα με το epiruspost, έπειτα από έρευνες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αποδείχθηκε πως η καθηγή-
τρια, όντως, έστελνε μηνύματα σεξουαλικής φύσεως στη μαθήτριά της, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η καθηγήτρια αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μιας και σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς έχουν καταθέσει μήνυ-
ση.Στις προσωπικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της καθηγήτριας, όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφο-
ρίες, εντοπίστηκε πλούσιο υλικό, που αποδεικνύουν ότι το σχολείο για την ίδια ήταν χώρος για να εντοπίζει και να παρε-
νοχλεί ανήλικα κορίτσια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα στην Ήπειρο έχουν από την πρώτη
στιγμή επιληφθεί του θέματος και σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, θα υπάρξουν ανακοινώσεις
για το θέμα, τις επόμενες ημέρες. 

Επιθέσεις σε Πολυτεχνείο και Χαλάνδρι
για τον Ρωμανό

Σπέρνουν τον τρόμο οι γνωστοί-
άγνωστοι  με βόμβες σε λεωφορείο

και τράπεζα

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από τηλεφώ-
νημα για βόμβα στο υπακατάστημα της τράπεζας
Eurobank, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Παλαι-
ολόγου και Αγίας Παρασκευής, στο Χαλάνδρι.

Άγνωστος τηλεφώνησε το πρωί της Τετάρτης σε εφη-
μερίδες προειδοποιώντας ότι στις 06:00 θα εκραγεί
εκρηκτικός μηχανισμός στο υποκατάστημα της τράπε-
ζας. Όπως ανέφερε ο άγνωστος, η ενέργεια γίνεται για
να εκφραστεί αλληλεγγύη στον Νίκο Ρωμανό. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα στο σημείο
και απέκλεισαντην περιοχή. Κλειστές ήταν από τις 05:50
και μέχρι τις 12:00 περίπου οι Παπανικολή και Αγίας
Παρασκευής, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφορια-
κό κομφούζιο.

Πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελεγχόμενη
έκρηξη στο δέμα και όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για
βόμβα με συνδεσμολογία.

Την ίδια ώρα, επιβάτες λεωφορείου στο κέντρο της
Αθήνας, έζησαν σκηνές τρόμου. Ολα έγιναν νωρίτερα
στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, όταν ομάδα 20 περί-
που ατόμων σταμάτησε λεωφορείο της ΕΘΕΛ στο ύψος
του Πολυτεχνείου.

«Βγείτε έξω, θα σας κάψουμε», φώναξαν προς τους
επιβάτες και τον οδηγό. Μόλις όλοι κατέβηκαν από το
όχημα, οι άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ και έφυγαν
από το σημείο. 

Στη συνέχεια η ομάδα επιτέθηκε με πέτρες στις αστυ-
νομικές δυνάμεις της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, πέταξαν τη μολότοφ, ως ένδειξη συμπαράστασης
στον απεργό πείνας και δίψας, Νίκο Ρωμανό. 

Λίγο μετά τις 8 το πρωί τελικώς δόθηκαν στην κυκλο-
φορία η Πατησίων από την Αιόλου μέχρι την Κοδριγκτώ-
νος και η Λεωφόρος Αλεξανδρας από το ύψος της Μαυ-
ρομματέων. Οι δρόμοι είχαν αποκλεισθεί αμέσως μετά
την επίθεση στο λεωφορείο.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί τελικώς δόθηκαν στην κυκλο-
φορία η Πατησίων από την Αιόλου μέχρι την Κοδριγκτώ-
νος και η Λεωφόρος Αλεξανδρας από το ύψος της Μαυ-
ρομματέων. Οι δρόμοι είχαν αποκλεισθεί αμέσως μετά
την επίθεση στο λεωφορείο. 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Παράταση για δύο μήνες ή…
όσο χρειαστεί ετοιμάζει το

Euroworking Group

Όπως όλα δείχνουν πάντως, η απόσταση
παραμένει μεγάλη και δύσκολα θα γεφυρωθεί

υπό τη σκιά των πολιτικών εξελίξεων. 
Και έτσι η δίμηνη παράταση αυτή δεν απο-

κλείεται να μην είναι η τελευταία

Τα επόμενα βήματα μέχρι να επικυρωθεί και από τα ξένα εθνικά κοινοβούλια το ελληνικό αίτημα για δίμηνη
παράταση του ευρωπαϊκού προγράμματος, θα καθορίσουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης οι βοηθοί των υπουρ-
γών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ήδη από προχθες, η Αθήνα υπέβαλε και επισήμως αίτηση, όχι μόνο για να παραταθεί μέχρι το τέλος Φεβρου-
αρίου η διορία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από την Τρόικα και το υφιστάμενο πρόγραμμα χρηματοδοτικής
στήριξης της χώρας από τους ευρωπαίους δανειστές της, αλλά και την παροχή (από τον Μάρτιο) της νέας
πιστοληπτικής γραμμής ECCL.

Και η Τρόικα όμως ενημέρωσε τους ευρωπαίους για όσα απαιτεί για την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγη-
σης. Την απόσταση αυτή θα καταγράψουν από σήμερα κιόλας τα τεχνικά κλιμάκια των ελεγκτών που καταφτά-
νουν στο υπουργείο Οικονομικών, για να συνεχίσουν εκ του σύνεγγυς πλέον -και όχι μέσω email πια- τις δια-
πραγματεύσεις για όσα χωρίζουν Τρόικα και κυβέρνηση.

Όπως όλα δείχνουν πάντως, η απόσταση παραμένει μεγάλη και δύσκολα θα γεφυρωθεί υπό τη σκιά των
πολιτικών εξελίξεων. Και έτσι η δίμηνη παράταση αυτή δεν αποκλείεται να μην είναι η τελευταία, ιδίως εάν η
διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας οδηγήσει και σε πρόωρες εκλογές.

Τα επόμενα βήματα

Το σημερινό Euro Working Group θα δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε να εγκριθεί η παράταση του Μνημο-
νίου ως το τέλος Φεβρουαρίου από τα κοινοβούλια της ευρωζώνης. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της εκλογής
Προέδρου της Δημοκρατίας,  το ελληνικό θέμα θα τεθεί στο γερμανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Αντί-
στοιχη διαδικασία θα ακολουθήσουν και άλλα έξι χώρες. Οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση και την ενδιάμεση
έκθεση της Τρόικας για τα μέτρα που εκκρεμεί να υλοποιήσει η Ελλάδα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας (όποιο και αν είναι το
αποτέλεσμα) το ελληνικό ζήτημα θα απασχολήσει ξανά την Ευρώπη από τον Ιανουάριο.  Επισήμως δρομολο-
γείται να συζητηθεί στο πρώτο Eurogroup της νέας χρονιάς, που συνεδριάζει στις 26 Ιανουαρίου, ενώ οι τελι-
κές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να ληφθούν από τους υπουργούς
Οικονομικών της ευρωζώνης κατά τη σύνοδό τους στις 16 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Travelplanet24

Πού θα ταξιδέψουν φέτος 
τα Χριστούγεννα οι Έλληνες

Η Travelplanet24
συγκέντρωσε τις προ-
τιμήσεις των Ελλήνων
για το 2014 με κορυ-
φαίο προορισμό για
φέτος τα Χριστούγεν-
να να είναι το Λονδί-
νο. Η  Κωνσταντινού-
πολη, το Παρίσι και η
Ρώμη βρίσκονται
φέτος πρώτες στις

προτιμήσεις των Ελλήνων. Από τις συνολικές κρατήσεις
διαπιστώνεται ότι το αεροδρόμιο της Λάρνακας είναι το
2ο αεροδρόμιο σε αφίξεις την περίοδο  των Χριστουγέν-
νων δεδομένου ότι πολλοί επιστρέφουν στην πατρίδα
τους για οικογενειακές διακοπές. 

Ακόμη, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 40,8% των
επιβατών επέλεξαν να ταξιδέψουν με την Aegean
Airlines για τις γιορτινές τους αποδράσεις ενώ μεγάλη
αύξηση παρατηρείται στην χαμηλού κόστους αεροπορι-
κή εταιρεία Ryanair, καθώς έρχεται δεύτερη στις προτι-
μήσεις και καταλαμβάνει σχεδόν το 10% της αγοράς τη
συγκεκριμένη περίοδο. Ο Φίλιππος Μπρίνκμαν, CEO
της Travelplanet24 δήλωσε «Παρατηρήσαμε μεγάλη
άνοδο στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους,
δεδομένου ότι το 15% των επιβατών τις επέλεξαν για να
κλείσουν τα εισιτήρια τους για τις διακοπές των Χριστου-
γέννων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 κυμαινόταν
μόλις στο 2.7%».

Οι τιμές την περίοδο των Χριστουγέννων σε σύγκριση
με το 2013 εμφανίζουν μείωση περίπου 16% στις πτή-
σεις εξωτερικού και -3,5% στις πτήσεις εσωτερικού.
Συγκεκριμένα, οι τιμές για τις πτήσεις εξωτερικού κυμαί-
νονται κατά μέσο όρο στα 371€ και για τις πτήσεις εσω-
τερικού στα 142 ευρώ. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι Έλληνες σχεδιάζουν αρκετό
καιρό πριν το ταξίδι τους και πραγματοποιούν τις αερο-
πορικές κρατήσεις τους από 7 έως 10 εβδομάδες πριν
την αναχώρηση τους. Οι περισσότερες κρατήσεις αερο-
πορικών εισιτηρίων πραγματοποιήθηκαν για αναχώρη-
ση την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρί-
ου, με διάρκεια παραμονής 5 ημερών, ενώ οι νέοι 25 έως
30 χρονών φαίνεται ότι είναι η πιο δυναμική ταξιδιωτική
κατηγορία. Τέλος, οι γυναίκες και φέτος ταξιδεύουν λίγο
περισσότερο από τους άνδρες με ένα ποσοστό 52% των
ταξιδιωτών να είναι γυναίκες και 48% άνδρες.

ΓΑΜΟΣ
Ο Χαραλαμπίδης Φώτιος του Παναγιώτη

Eυθυμιάδη και της Αγγέλας, το γένος Χαραλαμπί-
δη, 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. 
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας,
δίσκος, τρυπάνι) σε λογική τιμή. 

Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο
6972203340

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ
Ο Παπα Τσάκαλος ευχαριστεί εκ μέρους όλων την 

κα Γεωργία Μαρτίνου, Βουλευτή Αττικής, για την προσφορά 
πετρελαίου σε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής, 

το μοίρασμα δωροεπιταγών για τρόφιμα σε φτωχές οικογένειες,
τη βοήθειά της σε ορφανά παιδιά (κάλυψη εξόδων 

φροντιστηρίων) και γενικότερα για τη μεγάλη κοινωνική 
της προσφορά. Για πρώτη φορά βουλευτής του Ελληνικού

Κοινοβουλίου προσφέρει τόσα πολλά 
σε φτωχούς και δυστυχισμένους ανθρώπους. 
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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)

·   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

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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ 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

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 διοργα-
νώνει 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 σχέ-
σεων.

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

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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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: 
-11 Δεκεμβρίου στους Αγίους Αναργύρους 
- 14 Δεκεμβρίου στο Καματερό

Ο Δήμος Αγίων Αναρ-
γύρων – Καματερού,
για την αντιμετώπιση
των έκτακτων ανα-
γκών των δημοτών
μας σε αίμα, λειτουρ-
γεί με επιτυχία τη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ,σε συνεργα-
σία με τα Κέντρα Αιμο-
δοσίας των Νοσοκο-
μείων «Ιπποκράτειο» και «Αμαλία Φλέμινγκ». Σε αυτό το πλαίσιο, η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διοργανώνει σε τακτική βάση, εθε-
λοντική αιμοδοσία. 
Η σημασία αυτής της προσπάθειας είναι μεγάλη και η ευαισθησία

των δημοτών μας αποδεδειγμένη. 
Έτσι, για να ενισχύσουμε την Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας, σας

καλούμε να δώσετε αίμα στην επόμενη προγραμματισμένη Εθελο-
ντική Αιμοδοσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11
Δεκεμβρίου 2014, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Δημο-
κρατίας & Ι. Μέρλα, 1 ος όροφος), από 9.00 μέχρι 13.00. 
Η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται σε συνεργασία με το

«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο.
Επίσης στις 14 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί

εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του ΚΑΠΗ Καματερού, Βασιλέως
Γεωργίου 13 από 9.30 μέχρι 13.30, σε συνεργασία με το «Σισμανό-
γλειο» Νοσοκομείο (παράρτημα Αμαλία Φλέμινγκ). 
Οι εθελοντές αιμοδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι η αιμοληψία είναι

ακίνδυνη και διαρκεί μόλις πέντε λεπτά, καθώς και ότι η αιμοδοσία
κάνει καλό τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. 
Ο οργανισμός χρειάζεται μόνο δέκα λεπτά για να αναπληρώσει τον

όγκο αίματος που έχει χάσει. 
Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει αιμοδότης εφ’ όσον είναι υγιής και

έχει ηλικία μεταξύ 18 και 62 ετών. Η συχνότητα που μπορεί ένας
αιμοδότης να δίνει αίμα είναι κάθε 3 – 4 μήνες. 
Σας περιμένουμε όλους !!

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ – ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ

5ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΠΑΖΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ BAZAAR ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ


