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των Αχαρνών

Και με τη βούλα της
πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Ασπροπύργου
O περιορισμός της
δημοσιογραφικής

κάλυψης των 
συνεδριάσεων

ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ
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Αμφίβολη, λόγω 
δυσχέρειας, η κάλυψη 

των υποχρεώσεων
από τις αρχές του 2015 
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Κώτσου - Σαριμπεγιό-
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Βενιζέλου Ελ 76,
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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημή-

τριος Γ. 28ης 
28ης Οκτωβρίου 49,

Τηλέφωνο:
2105571163

Φυλή - Άνω Λιόσια 

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ
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Αχαρνές
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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
Αγίου Σπυρίδωνος
Σπύρος, Σπυριδούλα, Σπυράκος, 
Σπυρέτα, Σπυρίνα, 
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Σημαντικά έργα
α ε ι φ ο ρ ι κ ώ ν
αναπ λάσεων

σε δήμους της Δυτικής
Αττικής έχουν ενταχθεί
τελευταία στο Πράσινο
Ταμείο,  τα οποία αφο-
ρούν στην ολοκλήρωση
εκκρεμών μελετών
Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού και στην Αστική
Αναζωογόνηση των
πόλεων.

Για παράδειγμα, ο
δήμος Ελευσίνας έχει λαβει κατά το παρελθόν αποφά-
σεις για την εκπόνηση  Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστι-
κών Παρεμβάσεων, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
από το Πράσινο Ταμείο. 

Αυτές τις ημέρες μάλιστα η δημοτική αρχή ανακοίνωσε
ότι η πληρωμή του 4ου λογαριασμού της μελέτης "Ολο-

κλήρωση της
Μελέτης Πράξης
Εφαρμογής της
Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ή ς
Μελέτης στις
περιοχές Παρά-
δεισος - Αερο-
δρόμιο του Δήμου
Ε λ ε υ σ ί ν α ς "
ποσού 56.940,17
ευρώ, έγινε από
το Πράσινο
Ταμείο στα πλαί-
σια του προγράμ-
ματος "Ολοκλή-

ρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014".  
Οι δράσεις αυτές μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα

στις τοπικές κοινωνίες να δημιουργήσουν συνθήκες  ανα-
βάθμισης των αστικών τους κέντρων ή άλλων περιοχών,
πάντα με γνώμονα την πρόληψη και την αποκατάσταση
της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Από το Πράσινο Ταμείο 
η χρηματοδότηση της Πολεοδομικής μελέτης στις
περιοχές Παράδεισος - Αεροδρόμιο Ελευσίνας

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. ΕΙΧΑΝ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ 

Λήστευαν ηλικιωμένους 
ρίχνοντας υπνωτικό στον καφέ τους

Ηλικιωμένους, τους
οποίους εντόπιζαν
από τις αγγελίες γνω-

ριμιών, νάρκωναν και λήστευ-
αν δύο τσιγγάνες, ηλικίας 33
και 41 ετών, που συνελήφθη-
σαν προχθές . Όπως διαπι-
στώθηκε οι κατηγορούμενες
είχαν ληστέψει με τη μέθοδο
αυτή 8 άτομα, από τα οποία
άρπαξαν χρήματα, τιμαλφή και
πολύτιμα αντικείμενα.

Σε βάρος των δύο γυναικών
σχηματίσθηκε ποινική δικο-
γραφία, για τα κατά περίπτω-
ση αδικήματα της ληστείας
κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, απόπειρες ληστειών, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, σύστα-
ση συμμορίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας σε συνεργασία
με το Τμήμα Ασφάλειας Άνω Λιοσίων, το τελευταίο τρίμηνο, οι δύο γυναίκες εντόπιζαν ηλικιωμένους , οι
οποίοι μέσω αγγελιών, ζητούσαν γνωριμία.

Αφού επικοινωνούσαν μαζί τους και πήγαιναν στα σπίτια των ηλικιωμένων, τους έριχναν υπνωντικό
στον καφέ, χυμό ή νερό που έπιναν και όταν έχαναν τις αισθήσεις τους άρπαζαν με την ησυχία τους από
τα σπίτια χρήματα, κοσμήματα, βιβλιάρια τραπεζών, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Οι γυναίκες, με αυτόν τον τρόπο ληστείας έθεταν και σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των θυμάτων τους,
τα οποία ήταν ηλικιωμένα με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Μάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις τα θύματα παρέμειναν αναίσθητοι για πολλές ώρες, ενώ κάποιοι από
αυτούς νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία.

Έως στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι με την ίδια μέθοδο οι συλληφθείσες έχουν διαπράξει οκτώ ληστείες σε
βάρος ηλικιωμένων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
έξι ναρκωτικά χάπια, ένδεκα κενά μπουκαλάκια, ένα πιστόλι κρότου, ένα κυνηγετικό όπλο, είκοσι φυσίγ-
για, κινητά τηλέφωνα και 50 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Οι μακροπρόθεσμες οφειλές του
Δήμου ανέρχονται στα 55 εκατ. ευρώ, 

εκ των οποίων τα 40 αφορούν 
δάνεια και τα 15 είναι υποχρεώσεις

του Δήμου προς προμηθευτές, 
εργολάβους και ασφαλιστικά Ταμεία. 

Με έναν κόμπο στο λαιμό έγινε η ενημέρωση για
την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών

, κατά την 25η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αχαρνών, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
2014. Στη συνεδρίαση είχε προσκληθεί, με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού, ο Δρ Γεώργιος
Γαλανός, Οικονομολόγος, Λέκτορας Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο
οποίος παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του
Δήμου. 

Κατά την αναλυτική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση
που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμφωνα
με τα οποία, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες
οφειλές του Δήμου ανέρχονται στα 55 εκατομμύρια
ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατομμύρια ευρώ αφορούν
σε υποχρεώσεις από δάνεια και τα 15 εκατομμύρια ευρώ

είναι υποχρεώσεις του Δήμου
προς προμηθευτές, εργολάβους
και ασφαλιστικά Ταμεία. 

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβά-
νονται τα χρέη των δημοτικών
επιχειρήσεων, τα οποία, αν υπο-
λογιστούν, εκτινάσσουν τις συνο-
λικές υποχρεώσεις, καθώς επί-
σης και χρέη από δικαστικές
αποφάσεις και απαλλοτριώσεις
που βρίσκονται στις αρχικές
δικαστικές κινήσεις. 

Ενώ οι απαιτήσεις του Δήμου
από τρίτους φτάνουν στα 20 εκα-
τομμύρια ευρώ, εκ των οποίων
το 70% έχει μεγάλη επισφάλεια. 

Και παρά τις συνεχείς και
συντονισμένες προσπάθειες της

παρούσας Δημοτικής Αρχής και των αρμοδίων υπηρε-
σιών, η είσπραξη των ποσών αυτών συναντά σημαντι-
κές δυσκολίες, δεδομένου ότι ορισμένες από τις οφειλές
αυτές προέρχονται από προηγούμενα έτη καθώς δεν
εισπράχθηκαν από τις τότε δημοτικές αρχές. 

Από την ανάλυση ακόμα προέκυψε ότι ο Δήμος βρί-
σκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση καθώς το σύνολο
των απαιτήσεων και των χρηματικών διαθεσίμων δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις από την αρχή του νέου έτους.

ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αμφίβολη, λόγω δυσχέρειας, η κάλυψη 
των υποχρεώσεων από τις αρχές του 2015 

Και με τη βούλα της πλειοψηφίας 
του Δ.Σ. Ασπροπύργου
O περιορισμός της δημοσιογραφικής κάλυψης

Αγαπητοί αναγνώστες, η δημοσιότητα που πρέπει να δίνεται
στα δημοτικά συμβούλια από ένα μέσο ενημέρωσης όχι μόνο
είναι αναγκαία, αλλά και επιβάλλεται. 

Εξάλλου, όπως γνωρίζετε σε αυτά συζητιούνται και λαμβάνο-
νται αποφάσεις για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν έναν
δήμο. Επομένως, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα
χωρίς παρεμβάσεις και λογοκρισία. Το τελευταίο διάστημα,
πάντως, στο δήμο Ασπροπύργου, συμβαίνουν περίεργα πράγ-
ματα σε αυτόν τον τομέα,

Υπενθυμίζουμε ότι πριν μερικές ημέρες ο δήμαρχος Νικόλαος
Μελετίου, μας περιόρισε να ασκούμε τα δημοσιογραφικά μας
καθήκοντα μέσω βιντεοκάλυψης. 

Το επιχείρημα του δημάρχου Ασπροπύργου ήταν ότι δεν είμα-
στε τηλεοπτικός σταθμός ώστε να βιντεοσκοπούμε τις συνεδριά-
σεις. Κι ενώ όπως είχε αναφέρει πριν μερικές εβδομάδες, ότι το
θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δ.Σ., τελικά το θέμα αυτό δεν
ετέθη ποτέ στο Σώμα. 

Στη συνεδρίαση του τελευταίου Δ.Σ.
στις 9 Δεκεμβρίου, ο δημοτικός σύμ-
βουλος, Γιάννης Ηλίας, έθεσε ως έκτα-
κτο το εν λόγω ζήτημα και το τοπίο
ξεκαθάρισε.   Γράφουμε ξεκαθάρισε,
διότι το Δ.Σ. ενός δήμου είναι το
κυρίαρχο όργανο και η θέση του κάθε
δημοτικού συμβούλου, όπως και η
ψήφος του, έχει βαρύνουσα σημασία. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Γ. Ηλίας ζήτησε να πάρει

θέση το Σώμα για την ενέργεια του δήμου να σταματήσει η βιντε-
οκάλυψη των συνεδριάσεων από την εφημερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ, υπο-
στηρίζοντας πως η απόπειρα απαγόρευσης από πλευράς
δημάρχου είναι πολιτική κίνηση, κάτι που υποστήριξε και ο
δημοτικός σύμβουλος Αλ. Τσοκάνης. 

Στη συνέχεια, ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Κεραντζάκης, στην
τοποθέτησή του απαρίθμησε μια σειρά απο δήμους που μεταδί-
δουν ζωντανά τα δημοτικά συμβούλια, λέγοντας μάλιστα πως
από το να μην μεταδίδεται καθόλου ο ίδιος προτιμά την κάλυψη
με όποια προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες υπήρχαν .

Στην απάντησή του ο κ. Ν. Μελετίου, αφού πρώτα αρνήθηκε
ότι η παραπάνω κίνηση είναι πολιτική, κατόπιν, τόνισε ότι η
τηλεοπτική κάλυψη δεν επετράπη γιατί τεχνικούς λόγους, ενώ
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: ‘’Δεν μπορούμε να γινόμαστε
θέατρο με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν η κάλυψη. Και πως
αυτό το καραγκιοζιλίκι πρέπει να σταματήσει’’.

Στην παρέμβασή του ο δημοτικός σύμβουλος, Γ. Τσόκας,
πρότεινε ο δήμος να αναλάβει εξ ολοκλήρου με δικά του μέσα
την βιντεοκάλυψη των συνεδριάσεων, ενώ η πρόταση του κ.  Γ.
Ηλία ήταν να γίνεται ελέυθερα η βιντεοσκόπηση από οποιονδή-
ποτε, καθώς ο δήμος δεν έχει το δικαώμα να βάζει όρους. Τέλος,
η πρόταση του κ. Τσοκάνη ήταν, ωσότου ο δήμος τοποθετήσει
τον εξοπλισμό να συνεχισθεί η κάλυψη ως είχε. 

Παρέμβαση στη συνεδρίαση έγινε και από τον εκδότη της
εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ, Ε. Λιάκο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφη-
μερίδα κάνει δημοσιογραφική κάλυψη μέσω βιντεοκάμερας και
πως δεν είναι υπάλληλος του δήμου για να δέχεται παρεμβάσεις

για τον τρόπο που θα καλύπτει τα δημοτικά συμβουλία. 
Ακολούθως, η πλειοψηφία ψήφισε υπερ της απαγόρευσης

της βιντεοκάλυψης από την εφημερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ και αποφάσισε
να γίνει με ιδία μέσα η κάλυψη των συνεδριάσεων. 

Αγαπητοί αναγνώστες, τα παραπάνω ειπώθηκαν - σε γενι-
κές γραμμές- στο Δ.Σ. της Τρίτης 9 /12/14. Εδώ γεννώνται όμως
κάποια ερωτήματα : α) Τι σχέση έχει η δημοσιογραφική κάλυψη
του Δ.Σ. από ένα ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης με τη βιντε-
οσκόπηση των συνεδριάσεων από τον ίδιο τον δήμο; 

β) Γιατί ο δήμος εδώ και δύο περίπου χρόνια δεν μεταδίδει τα
Δημοτικά Συμβούλια από το ιδιόκτητο κανάλι που διαθέτει (κάτι
που γινόταν στο παρελθόν); 

γ)  Γιατί μέχρι τώρα ο δήμος μας επέτρεπε να καλύπτουμε με
βίντεο συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις  και τώρα η δου-
λειά μας χαρακτηρίζεται ως καραγκιοζιλίκι;  Τι μεσολάβησε; 

Κλείνοντας, επειδή τώρα το θέμα αρχίζει να ξετυλίγεται , ένα
ερώτημα που γεννάται και αφορά εσάς αγαπητούς αναγνώστες,
που εμπιστεύεστε εδώ και είκοσι χρόνια την ενημέρωσή σας
από την εφημερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ είναι:  

‘’ Πως νιώθετε όταν ακούτε τέτοιους χαρακτηρισμούς για ένα
μέσο που εμπιστεύεστε; ‘’

Υ.Γ. Αν μας επέτρεπαν να βιντεοσκοπήσουμε την πρόσφατη
συνεδρίαση του Δ.Σ. θα μπορούσατε να ακούσετε όλες τις τοπο-
θετήσεις χωρίς περικοπές, κάτι που τηρούσαμε όλη την περίο-
δο που μας επιτρεπόταν η βιντεοκάλυψη. 

Ε. Λιάκος 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο 25,7% ‘’κατέβηκε’’ η 
ανεργία τον Σεπτέμβριο

Συνεχίστηκε η
πτώση του αριθ-
μού των ανέργων
και τον πρώτο
μήνα του Φθινο-
πώρου, παράλλη-
λα με την αύξηση
του απασχολούμε-
νου πληθυσμού
της χώρας.

Αναλυτικότερα,
το εποχικά διορ-
θωμένο ποσοστό
ανεργίας το
Σεπτέμβριο του
2014 ανήλθε σε
25,7% έναντι
28,0% τον
Σεπτέμβριο του

2013 και 26,0% τον Αύγουστο του 2014. Το σύνολο των
απασχολουμένων κατά το Σεπτέμβριο του 2014 εκτιμά-
ται ότι ανήλθε σε 3.589.280 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.241.114 άτομα, ενώ ο οικονο-
μικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.293.357
άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.247 άτομα σε
σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 (αύξηση 2,3%) και
αυξήθηκαν κατά 55.085 άτομα σε σχέση με τον Αύγου-
στο του 2014 (αύξηση 1,6%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.115 άτομα σε σχέση με
το Σεπτέμβριο του 2013 (μείωση 9,0%) και μειώθηκαν
κατά 940 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014
(μείωση 0,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά
6.501 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 (μεί-
ωση 0,2%) και μειώθηκαν

κατά 58.519 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του
2014 (μείωση 1,7%). Η γυναικεία ανεργία βρέθηκε στο
29,5% ενώ η ανδρική στο 22,8%.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις
ηλικίες ως 24 ετών, με 49,8%.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ελευσίνα 10/12/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 369

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι
εκλογές του Συλλόγου μας θα 

πραγματοποιηθούν την Τρίτη
16 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη
17 Δεκεμβρίου 2014.

Η κάλπη θα βρίσκεται : 
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου από τις 7.00
π.μ. έως και τις 16.00 μ.μ. 

Τετάρτη  17 Δεκεμβρίου :Από
τις 7.00 π.μ. έως τις 10.30 μ.μ.

στο Δημαρχείο Μάνδρας –
Ειδυλλίας.

Από τις 10.30 έως και τις
17.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας,
Κίμωνος και Παγκάλου.

Για την συμμετοχή σας στις
εκλογές είναι απαραίτητο το
βιβλιάριο υγείας.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΥΓΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι και

δραστηριότητες για
τα παιδιά 

Ετοιμάζει το Λαογραφικό
Μουσείο των Αχαρνών

Ο"Μαστραπούλης" είναι το νέο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα που φιλοξενεί το

Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών μας για μικρά
παιδιά έως 9 ετών, το οποίο μάλιστα είναι
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση δια-

δραστικού παραμυθιού, ζωγραφική και κυνή-
γι κρυμμένου θησαυρού. 
Σκοπό έχει να μετατρέψει την επίσκεψη των

παιδιών στο Μουσείο από απλό εκπαιδευτικό
περίπατο σε γόνιμη και ευχάριστη εκπαιδευ-
τική περιπέτεια, ενώ παράλληλα τα βοηθά να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την κριτική
σκέψη, την πρωτοβουλία, την κοινωνικότητα
και τις δεξιότητές τους. Μέσα από το παιχνίδι
έρχονται σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα,
την Ιστορία, την κοινωνική οργάνωση, την
τέχνη και τον υλικοτεχνικό πολιτισμό προη-
γούμενων αιώνων.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλέον 2 μήνες

στο Μουσείο και έχει μεγάλη ανταπόκριση
από τα σχολεία που το επισκέπτονται, τόσο
από την πλευρά των παιδιών όσο και από
τους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, οι διαδικασίες προ-
γραμματισμού και υλοποίησης των
επενδύσεων παρουσιάζουν σε
αρκετές περιπτώσεις προβλήματα,
ενώ η ακίνητη περιουσία του Δήμου
δεν αξιοποιείται με συγκεκριμένη
στρατηγική και διαδικασίες. 

Επίσης, δεν σημειώνονται αυξή-
σεις στην απόδοση ίδιων εσόδων
που υστερούν σε σχέση με τις
δημοσιονομικές τους δυνατότητες.
Τέλος, το μερίδιο των επενδύσεων
στα συνολικά έσοδα είναι χαμηλό.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός στην
παρέμβασή του τόνισε: 

«Σκοπός της σημερινής παρου-
σίασης δεν είναι η αναπαραγωγή
μιας στείρας πολιτικής αντιπαράθε-
σης, ούτε έχουμε διάθεση να κου-
νήσουμε επικριτικά το δάκτυλο
στους προκατόχους μας. 

Σκοπός μας είναι να ενημερω-
θούν τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για την πραγματική οικονο-
μική κατάσταση του Δήμου, όπως
την παραλάβαμε και όπως είναι
πραγματικά, και όχι όπως μας την
είχαν παρουσιάσει προεκλογικά. 

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες,
θέλω να τονίσω προς όλους τους 

δημότες και τις δημότισσες των
Αχαρνών, ότι εμείς δεν παραιτού-
μαστε από την προεκλογική
δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε
ένα βιώσιμο και κοινωνικά ανθρώ-
πινο Δήμο. 

Όμως για να το επιτύχουμε αυτό,
επιβάλλονται ευρύτερες συναινέ-
σεις και η συνεργασία όλων μας.
Μας το ζητούν οι δημότες μας και
είμαστε όλοι μας υπόλογοι απένα-
ντί τους. 

Κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα
να τους απογοητεύσει». 

ΣΤΕ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ: Κάλυψη δαπανών για συμβεβλημένους
«Ναι» στην κάλυψη δαπανών ιατρικής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εφόσον γίνεται σε συμβεβλημένους

με τον οργανισμό φορείς, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εγκρίνοντας και την αναγνώριση δαπανών για εκείνες τις ιατρικές
πράξεις και εξετάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό κρατικό τιμολόγιο.

Κάλυψη δαπανών για συμβεβλημένους  
Η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε σύμφωνες με το Σύνταγμα διάφορες διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ,

που προέβλεψαν ένα πιο περιοριστικό και αυστηρό πλαίσιο, με στόχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, για να εξασφαλι-
στεί και η προστασία της υγείας, αλλά και η βιωσιμότητα, σε εφαρμογή σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων.

Προσφυγή
Το ανώτατο δικαστήριο, απορρίπτοντας προσφυγή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), έκρινε ότι δεν παραβιάζουν το

Σύνταγμα ούτε υποβαθμίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας, οι διατάξεις για την κάλυψη δαπανών σε συμβεβλημένους
φορείς, την έγκριση δαπανών με βάση το κρατικό τιμολόγιο, την καταβολή δαπάνης μεταφοράς ασθενούς για νοσηλεία εκτός
του τόπου κατοικίας του ή για νοσηλεία στο εξωτερικό, μόνο έπειτα από γνωμάτευση διευθυντή κρατικού νοσοκομείου κ.λπ.
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Εγκαινιάσθηκε η Ακαδημία
Basket της ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΔΕΥΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Λύση αναζητείτο το τελευταίο διάστημα στο θέμα που είχε προκύψει με  το ακίνητο του παλιού
σταθμού του ΟΣΕ στο δήμο Μεγαρέων. Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Δήμου,

υπήρξε εξέλιξη σε μια σειρά από ζητήματα με την ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, κάτοχο του ακινήτου του σταθμού τραί-
νων στο κέντρο των Μεγάρων.

Συγκεκριμένα, η επαπειλούμενη κατάσχεση λόγω οφειλών του δήμου αποσύρθηκε. Η οφειλή διακα-
νονίστηκε σε δόσεις και σε μακρά χρονική διάρκεια.

Ανανεώθηκε το συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τελευταίo αλλά όχι έσχατο, αντιθέτως, ο κος Δήμαρχος πέτυχε την μείωση του μισθώματος κατά 30%

σε σχέση με το παλαιό.  Σύντομα τα παραπάνω θα τεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

5ο Φιλανθρωπικό - 
Καλλιτεχνικό 3ήμερο

Η ομάδα χειροτεχνών "Ελευσίνιων Δημιουργίες"
μεγαλώνει και δυναμώνει . Έτσι και αυτά τα Χριστού-
γεννα θα εκθέσει μια μεγάλη ποικιλία  χειροποίητων
αντικειμένων που είναι φτιαγμένα από την ψυχή του
κάθε καλλιτέχνη.

Οι καλλιτέχνες της πόλης δινουν  ραντεβού την
Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14
Δεκεμβρίου 2014 για  το 5ο Φιλανθρωπικό Καλλιτεχνι-
κό 3ήμερο στον χώρο των παλαιών αποθηκών της
Ελαιουργικής (Ιερά Οδός & Αδελφών Μουρίκη). 

Το τριήμερο είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση του
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 

Ώρες λειτουργίας: 
Παρασκευή 12/12: 16:00 - 22:00
Σάββατο 13/12:    10:00 - 22:00
Κυριακή 14/12:     12:00 - 22:00

Η Ακαδημία Basket της
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
είναι πλέον ένα αθλητικό
γεγονός για την κοινωνία
του Ασπρόπυργου. 

Την Δευτέρα 8/12/2014
και ώρα 20.00μμ πραγ-
ματοποίηθηκε στο κλει-
στό Δημοτικό στάδιο
Ασπροπύργου ο καθιερωμένος Αγιασμός του τμήματος
παρουσία του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη π. Θεο-
δοσίου. 

Ήταν μια λαμπρή βραδιά με μοναδικούς πρωταγωνι-
στές τους 21 μικρούς <Αθλητές> που υπερήφανα έδω-
σαν το παρόν φορώντας για πρώτη φορά την επίσημη
εμφάνιση με τα χρώματα της Ακαδημίας που ήδη έχει
συμπληρώσει 2 μήνες αθλητικής ζωής.

Αφού ολοκλήρωσαν την προπόνηση τους με την καθο-
δήγησης της προπονήτριας τους και λίγο πριν πάρουν
θέση για τον Αγιασμό βροντοφώναξαν , όπως συνηθίζε-
ται στο basket, το σύνθημα νίκης ( ζντο) «ΘΡΙΑ» σκορ-
πίζοντας κύματα χαράς και ενθουσιασμού σε περήφα-
νους γονείς και αξιότιμους προσκεκλημένους.

Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους όσους
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και έδωσαν το παρόν
συνεορτάζοντας μαζί μας.

Πιο συγκεκριμένα μας τίμησαν με την παρουσία τους οι
κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης Αντιδήμαρχος καθαριότητας
και πρασίνου , κ. Γεώργιος Φίλης ΦΠρόεδρος ΚΕΔΑ,ο κ.
Κατσαρός Ιωάννης Αντιπρ. Οργανισμού Νεολαίας Άθλη-
σης &Τρίτης Ηλικίας ,η κα Sofia Mavridi Αντιπρ. ATTICA
TV,ο κ. Dimitrios Kagias Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών,
ο κ. Χούπης Αθανάσιος Γενικός Γραμματέας Δήμου
Ασπροπύργου ,ο κ. Παπανικολάου Ευάγγελος Δημοτι-
κός Σύμβουλος,η κα Maria Gouma Πρόεδρος Α.Π.Σ.
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ,η κα Σαμψωνίδου Σοφία Γ.
Γραμματέας ΑΟ Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου

Γιάννης Πίνης, Φαίη Χατζηπολυχρόνη κι άλλοι. 

Επιτέθηκαν σε υπαλλήλους της Περιφέρειας 
κατά τη διάρκεια ελέγχου σε πρατήριο στο Ίλιον

Επίθεση δέχθηκαν
υπάλληλοι της
Περιφέρειας Αττι-

κής σε βενζινάδικο στο
Ίλιον, κατά τη διάρκεια
διενέργειας ελέγχων για
τη διακίνηση και εμπο-
ρία προϊόντων. 

Όπως ανακοίνωση η
Περιφερειακή Αρχή, οι
υπάλληλοι δέχτηκαν επί-
θεση από άτομα που
βρίσκονταν στο πρατή-
ριο, με αποτέλεσμα να
τραυματιστούν και να
τους παρασχεθούν οι
πρώτες βοήθειες από το
ΕΚΑΒ. 

Η Περιφερειάρχης Ρένα
Δούρου επικοινώνησε με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών και ζήτησε να προβεί άμεσα στις
δέουσες ενέργειες για τη σύλληψη και τη δίωξη των υπευθύνων της επίθεσης, ενώ επικοινώνησε και
με τα οικεία αστυνομικά τμήματα.

Παράλληλα, η Αντιπεριφερειάρχης Ερμίνα Κυπριανίδου μετέβη άμεσα στο σημείο της επίθεσης προ-
κειμένου να ενημερωθεί για το συμβάν και να συνδράμει τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.

Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής υπογραμμίζει την κατηγορηματική βούλησή της να πατάξει τη διαφθο-
ρά και να συνδράμει τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
τέτοιων περιστατικών, τα οποία, όπως επισημαίνει, πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και υποσκάπτουν
τη λειτουργία των θεσμών της Πολιτείας.



Ο σχεδιασμός των μέτρων εντάσσεται
στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών και
κατευθύνσεων για αυξημένη παρουσία
και δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών
Τροχαίας, ώστε να συμβάλλουν στη δια-
μόρφωση συνθηκών ομαλής και ασφα-
λούς οδικής κυκλοφορίας και μετακίνη-
σης των πολιτών, καθώς επίσης και
στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των. 

Τα μέτρα αναπτύσσονται σταδιακά και
τη φετινή περίοδο των εορτών και θα
κλιμακωθούν - κορυφωθούν τις ημέρες
μαζικής εξόδου - εισόδου των οχημά-
των, από και προς τα μεγάλα αστικά
κέντρα. 

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύν-
σεις για την ανάπτυξη των μέτρων σε
όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς
και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση
τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες
κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρα-
τούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέ-
ρεια. 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει
τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για
την υλοποίηση των μέτρων, καθώς και
τον απαιτούμενο συντονισμό και επο-
πτεία των εμπλεκομένων Υπηρεσιών,

προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτε-
ρα δυνατά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, θα διατεθεί σταδιακά το
σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού
της Τροχαίας, με ενίσχυση και από
άλλες Υπηρεσίες. Επιπλέον θα διατεθεί
μεγάλος αριθμός περιπολικών και μοτο-
σικλετών, καθώς και συμβατικών οχη-
μάτων με τον ανάλογο εξοπλισμό
(ραντάρ ταχύτητας, αλκοολόμετρα
κ.λπ.). 

Τα μέτρα οδικής ασφάλειας στοχεύουν
στην προληπτική και αποτρεπτική
παρουσία, αλλά και στη διενέργεια τρο-
χονομικών ελέγχων και ελέγχου μέθης
(αλκοτέστ) για την αντιμετώπιση των
«επικινδύνων» παραβάσεων, που απο-
τελούν τις βασικότερες αιτίες, κυρίως
των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημά-
των (όπως υπερβολική ταχύτητα, οδή-
γηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικα-
νονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών
τηλεφώνων, παραβίαση διαχωριστικών
λωρίδων κ.λπ.). 

Τα σημεία του κεντρικού κορμού του
σχεδιασμού περιλαμβάνουν: 

Αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση
του οδικού δικτύου σε τομείς ανά 20-30
χιλιόμετρα, με βάση τις ιδιαίτερες κυκλο-
φοριακές συνθήκες κάθε περιοχής. 

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και
αστυνόμευση των σημείων του οδικού

δικτύου, όπου σημειώνονται συχνά τρο-
χαία ατυχήματα. 

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς
τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώ-
σεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακών
συμφορήσεων. 

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισό-
δους-εξόδους των μεγάλων αστικών
κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη
κίνηση οχημάτων. 

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους
όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση
επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί
κ.λπ.). 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημέ-
να μέτρα Τροχαίας, σε περιοχές που θα
πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδη-
λώσεις. 

Παρουσία τροχονόμων στους Σταθ-
μούς Διοδίων της χώρας για τη διευκό-
λυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση
και την παροχή συμβουλών στους οδη-
γούς και τους συνεπιβάτες. 

Ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώ-
σεις κυκλοφοριακών ή άλλων προβλη-
μάτων. 

Διενέργεια ειδικών και γενικών ελέγ-
χων από συνεργεία της Τροχαίας, ιδιαί-
τερα για τη βεβαίωση παραβάσεων που
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων. 

Συνεργασία και συντονισμό με όλους
τους συναρμόδιους τοπικούς Φορείς για
την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατι-
κών, εξαιτίας καιρικών φαινομένων σε
όλη τη χώρα (χιονοπτώσεις, κατολισθή-
σεις, πλημμύρες, παγετοί κ.λπ.) 

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την
επικείμενη εορταστική περίοδο, υπεν-
θυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς

και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι,
η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων
μας. 

Συνίσταται στους πολίτες: 

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό
έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώ-
νονται για την κατάσταση του οδικού
δικτύου και τις καιρικές συνθήκες. 

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την
οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και
να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των
τροχονόμων. 

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδή-
γηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευ-
ές που αποσπούν την προσοχή τους. 

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώ-
δη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγή-
σουν. 

Να προστατεύουν τα παιδιά που επι-
βαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση
των παιδικών καθισμάτων. 

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες
ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις
μοτοσικλέτες. 

Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές
αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συν-
θήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.). 

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους
ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες
των οχημάτων τους. 

Να σέβονται και να προστατεύουν
τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώ-
πους τους που χρησιμοποιούν το οδικό
δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με
υπευθυνότητα και περίσκεψη. 
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Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας 
κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων,

και της Πρωτοχρονιάς 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα διόδια Ελευσίνας

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια
και  κατά την φετινή εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. 

Τα μέτρα αναπτύσσονται και φέτος σταδιακά και θα ισχύουν όλο το διάστη-
μα της περιόδου των εορτών . Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελ-
τίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Συνεχής θα είναι Συνεχής θα είναι 
η παρουσία η παρουσία 
τροχονόμωντροχονόμων

στους Σταθμούςστους Σταθμούς
Διοδίων της χώραςΔιοδίων της χώρας
για τη διευκόλυνσηγια τη διευκόλυνση
της κυκλοφορίας,της κυκλοφορίας,

την ενημέρωση καιτην ενημέρωση και
την παροχή συμτην παροχή συμ--

βουλών στουςβουλών στους
οδηγούς και τους οδηγούς και τους 

συνεπιβάτες. συνεπιβάτες. 
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ΟΥφυπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας, Βασίλης Κεγκέρογλου,

προώθησε πολύ σημαντικές ρυθμίσεις
για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»,
τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και τα Κέντρα Διη-
μέρευσης Φροντίδας Παιδιών και Ατό-
μων με Αναπηρία (Κ.Δ.Φ.Π.ΑμεΑ), που
θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη.

Συγκεκριμένα, με Τροπολογία που
υπέγραψαν οι Βουλευτές Μάξιμος Σενε-
τάκης και Δημήτρης  Σαλτούρος και
έγινε αποδεκτή στο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες
ανάγκες για την κοινωνική φροντίδα ηλι-
κιωμένων, αναπήρων, ΑμεΑ κ.λπ.,
προτάθηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση
του Προγράμματος «Βοήθεια στο

Σπίτι».
Από την αξιολόγηση της υλοποίησης

του Προγράμματος της προηγούμενης
περιόδου, προκύπτει η ανάγκη σύστα-
σης ενιαίου συντονιστικού κέντρου για
το πρόγραμμα. 

Επιπλέον, μετά τη θεσμοθέτηση υλο-
ποίησης δύο επιμέρους Προγραμμά-
των: «Κατ’ οίκον  φροντίδα συνταξιού-
χων» και «Κατ’ οίκον κοινωνική φροντί-
δα», και λόγω του γεγονότος ότι, εμπλέ-
κονται πολλές Υπηρεσίες και Φορείς,
κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία Ομά-
δας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), ως
Μονάδα Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» για τον καλύτερο συντονισμό και
την αποτελεσματικότερη συνεργασία
των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του
Προγράμματος. 

Επειδή ένας αριθμός εργαζομένων
έχει αποχωρήσει από το Πρόγραμμα
παρατηρείται ελλιπής στελέχωση και

έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων άκρως 
απαραίτητων για τη λειτουργία του

Προγράμματος, προτείνεται η δυνατότη-
τα αντικατάστασης τους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, με την δεύτερη παράγραφο
της Τροπολογίας, διορθώνεται η παρά-
λειψη της δυνατότητας Ν.Π.Δ.Δ. να λει-
τουργούν Προγράμματα «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Τέλος, με την τρίτη παράγραφο, αντι-
μετωπίζεται η καθυστέρηση έναρξης
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τα οποία θα
διαχειριστούν τους πόρους του ΕΚΤ
(20%), που αφορούν και τη λειτουργία
των Κοινωνικών Δομών και προκειμέ-
νου να μην στερηθούν των αντίστοιχων
υπηρεσιών άτομα ηλικιωμένα και άτομα
με αναπηρία, προτείνεται η παράταση
μέχρι 30-09-2015 των συμβάσεων που

έχουν συναφθεί, στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυ

ξης Ανθρώπινου Δυναμικού» και
συγκεκριμένα της Πράξης «Ενέργειες
στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατό-
μων που χρήζουν βοήθειας για την ενί-
σχυση της απασχολησιμότητας των
εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Για το ίδιο διάστημα παρατείνονται και
οι συμβάσεις εργασίας του απασχολού-
μενου προσωπικού, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορί-
στου, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 21 του νόμου 2190/94.

«Με αυτές τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται
η συνέχιση των Προνοιακών Προγραμ-
μάτων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, αφού
καλύπτουν όλο το διάστημα μέχρι την
ένταξη τους στο Νέο ΕΣΠΑ» τονίζει
ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοι-
ας.

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 

Καθορισμός 
οργανωμένου 

χώρου ως 
συντονιστικό κέντρο 

σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης

Πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, συντονιστική σύσκεψη Πολιτικής Προ-
στασίας. Στην σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Τζόκας τόνισε την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας όλων των
εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και πρότεινε τον καθορισμό ενός οργανωμένου χώρου που

θα λειτουργήσει ως συντονιστικό κέντρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης ο συντονισμός
και η άμεση παρέμβαση όλων των φορέων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων βροχοπτώσεων που έπληξαν τη Δυτική Αθήνα
κατά την 24η Οκτωβρίου 2014 αλλά και οι ενέργειες που έγιναν μετά τα συμβάντα.

Όσον αφορά την πρόληψη από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, συζητήθηκε η επικαιροποίηση του σχεδιασμού και η ετοι-
μότητα των φορέων, ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, οι ενέργειες αποχιονισμού του
οδικού δικτύου κ.α.

Στη σύσκεψη μετείχαν η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κ.Τσούπρα, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Δυτικής Αθήνας κ.Γρηγοριάδης, η προϊσταμένη του Τμήματος ΠΠ της Περιφέρειας, οι αντιδήμαρχοι των
Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας καθώς και οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και του
ΑΣΔΑ. Παρευρέθηκαν επίσης οι διοικητές του 2ου  και του 10ου ΠΣ, ο διοικητής του Α’Α.Τ Περιστερίου, ο διοικητής της Τρο-
χαίας Αιγάλεω, ο Δ/ντης της ΕΜΥ καθώς επίσης και εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στη Δυτική Αθήνα. 

Χριστουγεννιάτικο
ΒΑZAAR 

από τα ΚΑΠΗ
δήμου Ελευσίνας

Μια βόλτα στα πολύχρωμα
παζάρια των ΚΑΠΗ δήμου
Ελευσίνας θα μπορούν να

κάνουν από αυτό το Σαββατο-
κύριακο οι κάτοικοι της πόλης
πραγματοποιώντας παράλλη-

λα τις χριστουγεννιάτικες
αγορές τους και ενισχύο-

ντας τις Ομάδων Χειροτεχνίας
του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ελευσί-

νας - Μαγούλας. Η εορταστική
δράση θα πραγματοποιηθεί

για φιλανθρωπικό σκοπό στις
13-14 Δεκεμβρίου στο χώρο

εκδηλώσεων του Νομικού
Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

( Παγκάλου και Κίμωνος
11, Ισόγειο).

Έναρξη: Σάββατο
13/12/2014 και ώρα 17:30.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  ααππρρόόσσκκοοππττηη  υυλλοοπποοίίηησσηη
ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμμμάάττωωνν  ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι,,

ΚΚ..ΗΗ..ΦΦ..ΗΗ..  κκααιι  ΚΚ..ΔΔ..ΦΦ..ΠΠ..ΑΑμμεεΑΑ
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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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η προσφορά της βουλευτή Γεωργίας Μαρτίνου είναι πολύ σημαντική

όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά ευρύτερα. Ακόμη ένα παράδειγμα είναι
η προσφορά της σε εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής. 
Παρακάτω δημοσιεύουμε ευχαριστήριο του πάτερ Τσάκαλου, ο οποίος

ευχαριστεί εκ μέρους όλων την κα Γεωργία Μαρτίνου, Βουλευτή Αττι-
κής, για την προσφορά πετρελαίου σε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια
της περιοχής, το μοίρασμα δωροεπιταγών για τρόφιμα σε φτωχές οικο-
γένειες, τη βοήθειά της σε ορφανά παιδιά (κάλυψη εξόδων φροντιστη-
ρίων) και γενικότερα για τη μεγάλη κοινωνική της προσφορά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι, 11/12/2014
Αρ. Πρωτ.: 40062

Περίληψη Διακήρυξης 
Πρόχειρου Διαγωνισμού για

την Προμήθεια  
Μεταχειρισμένου Ελαστικο-

φόρου εκσκαφέα-φορτωτή

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκη-
ρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
(σύμφωνα με την Υπ. Απόφ.
11389/93-ΕΚΠΟΤΑ και το
Ν.3463/2006), με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά, για την Προμήθεια
«Μεταχειρισμένου Ελαστικο-
φόρου εκσκαφέα-φορτωτή με
τα παρελκόμενά του»,(CPV
34144710-8) προϋπολογισμού
28.000,00  Ευρώ,  συμπεριλαμ-
βανομένου  του  Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (Στρ.
Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως)
στις 18 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.
Κατάθεση προσφορών στην
αρμόδια επιτροπή την ημέρα
του διαγωνισμού, ώρα 10.30
π.μ. – 11.00 π.μ. 

Όσες προσφορές υποβληθούν
με courier, θα ληφθούν υπόψη

μόνο αν φτάσουν στο Δήμο Χαϊ-
δαρίου μέχρι την Τετάρτη 17
Δεκεμβρίου 2014 και ως τις 15:00
μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρό-
θεσμες και επιστρέφονται. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
έλληνες και αλλοδαποί, φυσικά
και νομικά πρόσωπα καθώς επί-
σης, ενώσεις προμηθευτών (εφό-
σον για αυτές συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
ΕΚΠΟΤΑ) και συνεταιρισμοί - κοι-
νοπραξίες.

Το σχετικό τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών για την Προμή-
θεια «Μεταχειρισμένου Ελαστικο-
φόρου εκσκαφέα- φορτωτή με τα
παρελκόμενά του»,  μαζί με το
πλήρες κείμενο της αριθμ.
40055/ 2014 Διακήρυξης, δίνο-
νται από το Τμήμα Προμηθειών
Δήμου Χαϊδαρίου, που βρίσκεται
στο 2ο όροφο του Δημοτικού
Καταστήματος.

(Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως , Τηλ.: 2132047318 –
330 | email : prom@haidari.gr)

Για την πληροφόρηση (και όχι
για τη συμμετοχή), τα έντυπα του
διαγωνισμού θα είναι αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.haidari.gr.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 175
ΦΥΛΗ   11/12/2014

Πληροφορίες : κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Περίληψη Πλειοδοτικού Δια-

γωνισμού για την μίσθωση
του κυλικείου  του Ε.Κ ΔΥΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ της Δημοτικής Ενότη-
τας  Άνω Λιοσίων.

Βάσει της απόφασης 144/21-
11-2014 του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ε.Σ.Ε  Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Φυλής, προκη-
ρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνι-
σμός για την μίσθωση του κυλικεί-
ου του Ε.Κ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  της
Δημοτικής Ενότητας  Άνω Λιο-
σίων.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την Δευτέρα 22/12/2014 και
ώρα 12:00μ.μ, στα πλαίσια του
κατεπείγοντος, ενώ οι αιτήσεις
θα γίνονται δεκτές από την
ημέρα δημοσίευσης της
παρούσης, ήτοι από τις
12/12/2014 ως  22/12/2014 και
ώρα 11:30 π.μ.

Τα έντυπα της προκήρυξης, της
αίτησης και της οικονομικής προ-
σφοράς θα παραλαμβάνονται
από το Γραφείο Σχολείων, Στέλλι-
ου Μυγιάκη, Οικισμός Γεννηματά,

θέση Τσουκλίδι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία

σχετικά με δικαιολογητικά συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό και την
παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα. Κατε-
ρίνα Γραμματικού
τηλ:2102487894/2102480561.

Ο Πρόεδρος   της ΕΣΕ
Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 174
ΦΥΛΗ   11/12/2014

Πληροφορίες : κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγω-

νισμού για την μίσθωση του
κυλικείου  του ΕΠΑΛ της Δημο-
τικής Ενότητας  Άνω Λιοσίων.

Βάσει της απόφασης 143/21-11-
2014 του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Σ.Ε  Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, προκηρύσσεται
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την
μίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ
της Δημοτικής Ενότητας  Άνω Λιο-
σίων.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί

την Δευτέρα  22/12/2014 και
ώρα 12:00μ.μ, στα πλαίσια του
κατεπείγοντος, ενώ οι αιτήσεις
θα γίνονται δεκτές από την
ημέρα δημοσίευσης της
παρούσης, ήτοι από τις
12/12/2014 ως 22/12/2014 και
ώρα 11:30 π.μ.
Τα έντυπα της προκήρυξης, της
αίτησης και της οικονομικής προ-
σφοράς θα παραλαμβάνονται
από το Γραφείο Σχολείων, Στέλλι-
ου Μυγιάκη, Οικισμός Γεννηματά,

θέση Τσουκλίδι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με δικαιολογητικά συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό και την
παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα. Κατε-
ρίνα Γραμματικού
τηλ:2102487894/2102480561.

Ο Πρόεδρος 
της ΕΣΕ  Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΟΣ
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ΕΠΣΔΑ: TA BΛΕΜΜΑΤΑ ΣΕ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ
ΔΟΞΑΣ - ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Σε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στην
Δυτική Αττική με σπουδαία παιχνίδια. Ξεχωρίζει η
αναμέτρηση της Ενωσης Πανασπροπυργιακού
Δόξας με τον ΠΑΟΚ Μάνδρας, του Ατταλου Νέας
Περάμου με τον Εθνικό Πανοράματος, και του
Ηρακλή Ελευσίνας με τον Ικαρο Νεοκτίστων. Ανα-
λυτικά:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστική)
Σάββατο(15:00)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Κυριακή(15:00)
ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΛΕΩΝ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΗΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡ.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η αγωνιστική)
Σάββατο(15:00)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

Κυριακή
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(11:00) Σκορπιος Φυλής

- ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(15:00)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004

ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ
ΑΙΓΙΟ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ

Ο Αχαρναικός έχει δύσκολη αποστολή αφού
αγωνίζεται την Κυριακή (15:00) στο Αίγιο με τον
Παναιγιάλειο στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής
της φουτμπόλ λίγκ. Διαιτητής: Σελίμος (Λακω-
νίας.  Βοηθοί: Παλαμίδας (Λακωνίας), Αθανα-
σοπούλου (Μεσσηνίας).
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΒΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Η ομάδα μπάσκετ της ΚΑΕ Πανελευσινιακός αγωνίζεται το Σάββατο στις 17:00 για το πρωτάθλημα της Α/1
στο ΔΚΓ Ήλιδας  με τον Κόροιβο Αμαλιάδας  στα πλαίσια της της 10ης αγωνιστικής.  Διαιτητές  θα είναι οι:
Σώμος, Γκούμας, Ξενικάκης.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (14:00) ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ Γ'ΕΘΝΙΚΗΣ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΚΙΒΕΡΙΟΥ(15:00)

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν την Κυριακή στις 14:00 στο
Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας όπου για την 10 αγωνιστική
στον 3ο  σε μάτς που θα κρίνει πολλά για τις δύο ομάδες
αναμετριούνται ο Πανελευσινιακός με τον Αιολικό. Από-
ντες θα είναι οι Στράτος Μιχελής και Παναγιώτης Σκα-
φτούρος που έλυσαν τα συμβόλαιά τους. Ο προπονητής
Γιώργος Μαραντάς θα κάνει πολλές αλλαγές στο σχήμα
της 11άδος την Κυριακή. 

Στο στρατόπεδο των <<σταχυοφόρων>>έχει σημάνει
γενικό συναγερμό και αναμένεται το γήπεδο να είναι
κατάμεστο απο τους φιλάθλους και των δύο ομάδων.

***Στα άλλα μάτς της κατηγορίας ο Μανδραικός στις
15:00 παίζει το τελευταίο του χαρτί αφού υποδέχεται στην
έδρα του τον Ερμή Κιβερίου και θέλει μόνο νίκη για να
μπορεί να ελπίζει στην παραμονή του στην κατηγορία.

***Ο Αστέρας Μαγούλας έχει δύσκολη αποστολή αφού
αγωνίζεται στο Αργος με τον Παναργειακό. Απόντες θα
είναι οι: Κλήμης και Νερούτσος.

***Τέλος ο Βύζας Μεγάρων μετεβαίνει στην Τρίπολη
όπου θα υποδεχτεί τον Παναρκαδικό. Απών θα είναι ο
Δημακάκος. Αναλυτικά:

Πανελευσινιακός – Αιολικός
Γαβρίλης, Λεοντακιανάκος (Αθηνών), Μανούρας (Τρικά-

λων)

Μανδραϊκός – Ερμής Κιβερίου
Νικολόπουλος, Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας), Τσαλίκο-

γλου (Ανατ. Αττικής)
Παναργειακός – Αστέρας Μαγούλας
Λαμπαδαρίου, Γκολές, Τζιλίρης (Πειραιά)
Παναρκαδικός – Βύζας Μεγάρων
Καλογεράκος (Ζάκυνθου), Καραλής, Λάττας (Ηλείας)

ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗ; 
Η ομάδα του Πανελευσινιακού ύστερα απο μεγάλες

προσπάθεις έκλεισε τον 28χρονο μέσο Περικλή Μπουσι-
νάκη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου που
αποχώρησε από την ομάδα της Ερμιονίδας. 

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί ακόμα  σε
Αναγέννηση Καρδίτσας και ΑΕΛ, ενώ στο παρελθόν έχει
παίξει μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό Βόλου, Παναιτωλικό,
Πανθρακικό, Εθνικό, Κέρκυρα, Νίκη Βόλου και Τύρναβο.

OI ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ
Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ οι διαιτητές που θα διευθύνουν

τις αναμετρήσεις της 14ηςαγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας. Ο
Χαράλαμπος Καλογερόπουλος του συνδέσμου Αθηνών ορίστη-
κε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Λεβαδειακό
στη Βοιωτία, ενώ ο Μιχάλης Κουκουλάκης από τον σύνδεσμο
Ηρακλείου θα είναι ο διαιτητής στο παιχνίδι της Τούμπας ανάμε-
σα στον ΠΑΟΚ και στην Κέρκυρα.Ο Πραξιτέλης Ζαχαρίαδης από
τη Μακεδονία θα είναι ο άρχων του αγώνα του Παναθηναϊκού με
τον Πανθρακικό στη Λεωφόρο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΥΨ 
- ΣΤΙΣ 13/12 ΓΙΑ ΦΙΛΑΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
Το προσεχές Σάββατο 13/12 στο

γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου
θα διεξαχθεί αγώνας για φιλανθρωι-
κό σκοπό για  το Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας  Φιλκή »ΦΩΛΙΑ». Αντί-
παλοι θα είναι οι ομάδες του Πήγα-
σου Θριασίου(γυναίκες) και η εται-
ρεία ΄΄ΧΑΛΥΨ». 

Την παιδική ΦΩΛΙΑ ίδρυσε ο
πατήρ  Πυρουνάκης, στα οποία
βρίσκουν φιλική συμπαράσταση τα
παιδιά στα προβλήματά τους, αλλά
παράλληλα μέσα από οργανωμέ-
νες παιδαγωγικές δραστηριότητες
καλλιεργούν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους. Στο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» φιλοξε-
νούνται παιδιά τα οποία προέρχονται από την Ελευσίνα, τη Μάνδρα, τη Μαγούλα και τον Ασπρό-
πυργο.

ΕΣΚΑΝΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΕΣΚΑΝΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα
ΕΣΚΑΝΑ με τις ομάδες της Δυτικής Αττικής στα Μίνι
Αγόρια, Γυναίκες, Παμπαίδες, Κορασίδες, Παίδες,
Εφηβοι.Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κριτές:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.14 
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 09.00 ΕΝ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

Πέππας Λέκου 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 10.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΝΕ

ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Πέππας Λέκου 
ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 09.45 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΕΝ

ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ Φιλίππου Πολίτης Κ.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 21.00 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Iερωνυμάκκης Πολίτης Κ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α 
ΚΛ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19.30 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΚΟΡ Α Νικολοπούλου Καφαντά-
ρης Κατσίπης Λέκου

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
1ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ 17.45 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΚΟΡ Β2 Σταγιάνος Λαρόζα Χατζηπαρασκευά
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 13.30 ΦΙΛΟΘΕΗ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΡ Β2 Πέππας Παπαδάτος Ντεμελής 

ΠΑΙΔΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 18.00 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ

ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΠΑΙΔ Γ Πέππας Κουτσομήτρος Μοσκόβη
ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13.30 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. ΝΕ

ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΕΦΗΒ Γ Σταγιάνος Λαρόζα Παπασαρή 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΠΕΙΡ ΕΦΗΒ Γ Πέππας Μοσκόβης Ντεμελής 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.14 
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ 10.30 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ

Ιερωνυμάκης Λεουτσάκος
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ 12.00

ΠΑΝΕΛΈΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Πετράκης Ι Κάζος 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 20.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ

Α1 ΓΥΝ Παπαδόπουλος Χρ. Σαράντου Παπαδάτος
Μοσκόβης Κουτσομήτρος 

2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. Α1 ΓΥΝ Μητρόπουλος Καταγάς
Παπαδάτος Μοσκόβης Κουτσομήτρος 

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ 
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 12.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Β ΑΝΔ ΣΕΔΚΑ Τηγάνης Γ Λεουτσάκος
Λέκου Λαρόζα 

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 17.00

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ Π Γ
Πέππας Κάζος Μορχλιάδης 

ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 13.30 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ Π Γ Πέππας Κάζος Μορχλιάδης 

ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 15.00 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΦ Γ Πέππας Κάζος Μορχλιάδης 

ΚΥΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Μετά τους Στράτο Μιχελή και Παναγιώτη Σκα-
φτούρο άλλος ένας ποδοσφαιριστής αποτελεί
παρελθόν απο την ομάδα των σταχυοφό-
ρων.Πρόκειται για τον Ανδρέα Ατματζίδη(φωτό)
στην μέση που έλυσε την συνεργασία με τον
Πανελευσινιακό.
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Το πρόγραμμα της Κυριακής για την ακαδημια
του ΠΑΟ Κουντούρων  είναι:

Την Κυριακή 14/12/2014 για το West soccer cup
τα μινι τζουνιορ(2006-2007) εκτός έδρας με τον
Αία Παραλίας στις 10:00, το παμπαιδικό (2002-
2003) παίζει εκτός έδρας με τον Αία Παραλίας
στις 11:00 και το παιδικό(2000-2001) παίζει
εκτός έδρας με τον Πανελευσινιακό Β στις 18:30.
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ΓΑΜΟΣ
Ο Παπαθεοδώρου Γεώργιος του Ιωάννη και της

Χαριστής το γένος Καλοειδά, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, 

και η Γρηγοριάδου Ελένη του Ιωάννη και της 
Παναγιώτας, το γένος Σκαλτσά, που γεννήθηκε 

στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Νέα Πέραμο,
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί 

στο δημαρχείο της Νέας Περάμου.

ΓΑΜΟΣ
Ο Διαμαντής Ελευθέριος του Αθανασίου και της
Ζωής, το γένος  Ξαφέλη, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η

Πανταζή Σοφία του Ιωάννη και της Όλγας, το γένος
Προβατάρη , που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-

κεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού

της Θεοτόκου Ασπροπύργου.

Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του ΑΠ

Στο Ειδικό Δικαστήριο 
για τη λίστα Λαγκάρντ ο 
Γ.Παπακωνσταντίνου
Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην

υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντί-
νου, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του
Αρείου Πάγου. 

Με ψήφους 4 προς 1, το Δικαστικό Συμβούλιο
αποφάσισε να παραπέμψει τον πρώην υπουργό
για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της
απόπειρας απιστίας σε σχέση με την υπόθεση της
λίστας Λαγκάρντ.

Το Δικαστικό Συμβούλιο τον απάλλαξε από το
αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απαλλά-
χθηκαν από όλες τις κατηγορίες τα τρία συγγενικά
του πρόσωπα, λογαριασμούς των οποίων ο
πρώην υπουργός κατηγορείται ότι αφαίρεσε από
την λίστα Λαγκάρντ.

Η ημερομηνία έναρξης της δίκης δεν έχει οριστεί.

Πλαστό μήνυμα «από την ΓΓΠΣ» Πλαστό μήνυμα «από την ΓΓΠΣ» 
υποκλέπτει στοιχεία με δόλωμα υποκλέπτει στοιχεία με δόλωμα 

την Επιστροφή Φόρουτην Επιστροφή Φόρου

Πλαστό μήνυμα δήθεν από το Υπουργείο Οικονομικών με
θέμα «Επιστροφή Φόρου» με αναφορά στο ποσό φαίνεται ότι
κυκλοφορεί από mailbox σε mailbox αυτές τις ημέρες. 

Το μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από το "Tax Refund" και
στο σώμα του αναφέρεται ότι ο παραλήπτης έχει επιστροφή
φόρου από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ παραπέμπει σε
αδιόρατο δικτυακό τόπο «για να λάβετε την επιστροφή φόρου
σας», αναφέροντας συγκεκριμένα το ποσό των 452,30 ευρώ στο
θέμα του e-mail.

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο κείμενο της παραπο-
μπής οδηγείται σε πλαστό δικτυακό τόπο που φαίνεται να είναι
αυτός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εκεί αναφέρεται με κόκκινα γράμματα και διφορούμενη και κακή
χρήση της ελληνικής γλώσσας ότι «ο χρήστης θα επιστρέψει το
καταβληθέν ποσό»,  και επιβεβαιώνοντας στοιχεία πιστωτικής
κάρτας, συμπληρώνοντας ακόμα και τον τριψήφιο κωδικό ασφα-
λείας, «τα χρήματα θα πιστωθούν» στον λογαριασμό του. Το
«πλήκτρο» γράφει «Πάρτε Φόρος» και η διεύθυνση από την
οποία προέρχεται δεν είναι αυτή της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων, αλλά η telas.by (διεύθυνση που ανή-
κει σε μια επιχείρηση κατασκευής οροφών στην Ρωσία).

Διαβάστε στο tech.in.gr πώς θα αναγνωρίζετε τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ψαρέματος, τα λεγόμενα μηνύματα phishing.

Για ευνοιοκρατία κατηγορείται η Ρένα
Δούρου από εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ

Για ευνοιοκρατία, οικογενειοκρατία και «πογκρόμ» συνδικαλιστι-
κών διώξεων από τη νέα διοίκηση κάνουν λόγο με ανακοίνωσή
τους οι εργαζόμενοι στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττι-
κής (ΕΔΣΝΑ). 

Το σωματείο βάλλει κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της περιφερειάρχου Αττι-
κής Ρένας Δούρου που είναι και πρόεδρος του φορέα διαχείρισης,
ανοίγοντας το πρώτο μέτωπο εναντίον της από συνδικαλιστές μετά
την εκλογή της.

Η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων στον ΕΣΔΝΑ έχει ως
εξής: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι στον Ειδικό
Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής έχουν γίνει μάρτυρες μιας
αλυσίδας πρωτοφανών ενεργειών και μεθοδεύσεων που φέρουν
τη σφραγίδα της νέας διοίκησης και των ηθών που πρεσβεύει η
φίλα προσκείμενη σε αυτήν συνδικαλιστική μειοψηφία.

Πρόκειται για ενέργειες που απέχουν έτη φωτός από τις αρχές
της ισότητας και της ισονομίας και που σήμερα επιβεβαιώνεται
περίτρανα, ότι είχαν σχεδιαστεί και δρομολογηθεί από κάποιους -
με έντονα στερητικά ψυχοσωματικά σύνδρομα, δεν εξηγείται αλλιώς
-, ήδη από την επομένη των αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Αυτό που κανείς δεν πίστευε ωστόσο, ήταν ότι οι συγκεκριμένοι
σχεδιασμοί που παραβιάζουν την κοινή λογική και τους κανόνες της
δημόσιας διοίκησης, δεν θα έμεναν στα λόγια, αλλά θα αποτελού-
σαν την αφετηρία των επιλογών της νέας διοίκησης.

Μιας διοίκησης που αποτελεί το πρώτο στοίχημα της αριστερής
δημοκρατικής διακυβέρνησης και που το Σωματείο μας αντιμετώπι-
σε εξ αρχής με κάθε καλή διάθεση συνεργασίας.

Δυστυχώς όμως, - στον ΕΔΣΝΑ τουλάχιστον -, το "πρώτη φορά
αριστερά", έδωσε γρήγορα τη θέση του, σε φαινόμενα που παρα-
πέμπουν σε άλλες εποχές και νοοτροπίες.

Στην επέλαση της κομματοκρατίας, της ευνοιοκρατίας και της οικο-
γενειοκρατίας, σε θεσμικές παρεκτροπές, αλλά και σε ένα
"πογκρόμ" συνδικαλιστικών «διώξεων» σε βάρος του Σωματείου
μας.

Έχουν περάσει μόλις τριάμισι μήνες και έχουμε ήδη δει:
• Τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ στον ΕΔΣΝΑ, μετά τη θητεία

τους στα βουλευτικά γραφεία και την ΠΟΕ ΟΤΑ και έχοντας πλέον
υπό μάλης την εξουσία, να επιστρέφουν μετά από χρόνια στην
υπηρεσία, όχι ασφαλώς για να εργαστούν, αλλά για να συνδιοική-
σουν μετά των συζύγων τους …

Τελικά υπηρετούν το δημόσιο ή το κομματικό συμφέρον;
• Μέλη του Προεδρείου του Σωματείου μας και ορισμένοι άλλοι

«αντιφρονούντες» να μετακινούνται με συνοπτικές διαδικασίες από
το υπηρεσιακό τους αντικείμενο, στο οποίο είχαν χρόνια προσφο-
ράς… Αυτό θα πει δημοκρατία …

• Άλλο μέλος του Σωματείου μας να υφίσταται αναιτιολόγητη και
τελείως προσχηματική πειθαρχική δίωξη που συνοδεύεται από
πλήθος παρατυπιών

• Βροχή ανώνυμων καταγγελιών που αντιμετωπίζονται επιλεκτικά
και με κριτήριο την προάσπιση των ημετέρων …

• Νέα δημόσια έγγραφα και ορολογίες να εφευρίσκονται για να ικα-
νοποιηθούν τα «δικά μας παιδιά» …

• Να βγαίνουν προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού (γεν.
γραμματέα), χωρίς να υπάρχουν καν πιστώσεις στον προϋπολογι-
σμό,

• Το Σωματείο των Εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ να μην προσκα-
λείται στη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τη δια-
χείριση των απορριμμάτων, στην οποία συμμετείχε και η «κουτσή
Μαρία» …

Φαίνεται ότι κάποιοι φοβούνται τον διάλογο και οι δημοκρατικές
τους αντοχές εξαντλούνται στη συζήτηση με τον … εαυτό τους.

• Συνεχείς εμετικές αναρτήσεις στο blog της δήθεν Ανεξάρτητης και
κατά φαντασία Ενωτικής Κίνησης, που πετούν τόνους λάσπης σε
όσους τολμούν να έχουν αντίθετη άποψη από αυτούς.

Μετά από όλα αυτά και πολλά περισσότερα που θα τα πούμε
στην … ώρα τους, το Σωματείο μας καταγγέλλει τις απαράδεκτες
πρακτικές της νέας διοίκησης και των υποβολέων της, που ενδια-
φέρονται μόνο για το πως θα αυξήσουν τις ψήφους τους στις προ-
σεχείς εκλογές του Σωματείου μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε συνεχή επαγρύπνηση,
καθώς είναι φανερό ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός αγώνα που
αφορά την υπηρεσιακή μας υπόσταση και το ίδιο το μέλλον του
φορέα μας, που με τις επιλογές της νέας διοίκησης κινδυνεύει
να οδηγηθεί στην πλήρη και ολική απαξίωση.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔΑ και
τους Δημάρχους της Αττικής να μην επιτρέψουν να μετατραπεί
ο φορέας μας σε κομματικό παραμάγαζο».

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Άκρως παραδοσιακά εμφανίζονται ως προς την κατανο-
μή των υποχρεώσεών τους τα ελληνικά νοικοκυριά,
καθώς οι γυναίκες αφιερώνουν το σημαντικό μέρος του

ημερήσιου χρόνου τους για τη φροντίδα του νοικοκυριού, ενώ
οι άνδρες για την εργασία τους.

Το συγκεκριμένο στοιχείο προκύπτει από τη νέα «Έρευνα
χρήσης χρόνου» που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ στα νοικοκυριά
της χώρας από τον Μάρτιο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στις δραστηριό-
τητες που σχετίζονται µε τη φροντίδα του νοικοκυριού κατα-
γράφεται και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην κατανοµή του
χρόνου μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες 20- 74 ετών
αφιερώνουν κατά µέσο όρο 1 ώρα και 31 λεπτά και οι γυναίκες
της ίδιας ηλικιακής ομάδας 4 ώρες και 36 λεπτά.

Το 95,3% των γυναικών ασχολείται έστω και ένα δεκάλεπτο
µε τη φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειας, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 74%. Από τις
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη φροντίδα του νοικοκυρι-
ού, οι άνδρες συµµετέχουν κυρίως στην προετοιµασία φαγητού
(σε ποσοστό 38,3%), ενώ µόνο το 2,4% αυτών συµµετέχει σε
εργασίες που σχετίζονται µε πλύσιµο, σιδέρωµα ή επιδιόρθω-
ση ενδυµάτων.

Ο ελεύθερος χρόνος- δηλαδή, ο χρόνος που αφιερώνεται σε
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κοινωνική ζωή και ανα-
ψυχή, τα αθλήµατα και τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις
τέχνες, τα χόµπι, τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας, τα παιχνίδια, την ενηµέρωση και λοιπές εθελο-
ντικές εργασίες- ανέρχεται σε 5 ώρες και 10 λεπτά για τις γυναί-
κες, και σε 6 ώρες και 24 λεπτά για τους άνδρες.

Ο µέσος ηµερήσιος χρόνος ύπνου είναι 8 ώρες και 25 λεπτά,

χρόνος που περιλαµβάνει τον ύπνο τη νύχτα και την ηµέρα,
αλλά και τον χρόνο στο κρεβάτι πριν ή και µετά τον ύπνο.

Για προσωπική φροντίδα, συµπεριλαµβανοµένης της εστία-
σης και του ύπνου, οι άνδρες αφιερώνουν κατά µέσο όρο 14
λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες. Συγκεκριµένα, οι άνδρες
κοιµούνται 3 λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες και αφιερώ-
νουν 16 λεπτά παραπάνω στην εστίαση- συµπεριλαµβανοµέ-
νων των γευµάτων και της κατανάλωσης ποτών, ανεξαρτήτως
της τοποθεσίας. Για πλύσιµο και ντύσιµο (βούρτσισµα δοντιών,
αλλαγή ενδυµάτων, προσωπική υγιεινή, ξύρισµα κ.λπ.), οι
γυναίκες αφιερώνουν 6 λεπτά ηµερησίως περισσότερα από
τους άνδρες.

Το 47,2% των ανδρών ασκεί κάποια τέχνη/χόµπι ή κάνει
χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης, ενώ το ποσοστό για
τις γυναίκες ανέρχεται σε 29.9%.

Σε ποσοστό 28,9% οι άνδρες δηλώνουν ότι συµµετέχουν σε
αθλήµατα και υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ το ποσοστό για
τις γυναίκες είναι 20%. Το 92,8% του συνολικού πληθυσµού
παρακολουθεί τηλεόραση, διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά,
και ακούει ραδιόφωνο, αφιερώνοντας καθηµερινά, κατά µέσο
όρο, 2 ώρες και 56 λεπτά, από τα οποία, τις 2 ώρες και 33
λεπτά για παρακολούθηση- ως κύρια δραστηριότητα- τηλεόρα-
σης, video και DVD. Επισηµαίνεται ότι, περίπου το 1/3 του
πληθυσµού (32,5%) αναφέρει την παρακολούθηση τηλεόρα-
σης και ως παράλληλη δραστηριότητα, αφιερώνοντας σε αυτήν
κατά µέσο όρο 28 λεπτά καθηµερινά (36 λεπτά οι γυναίκες και
21 οι άνδρες).

Οι άνδρες αφιερώνουν, κατά µέσο όρο, περίπου 2,5 φορές
περισσότερο χρόνο από τις γυναίκες για ανάγνωση εφηµερί-
δων (10 λεπτά ηµερησίως οι άνδρες και 4 λεπτά οι γυναίκες),

ενώ οι γυναίκες περισσότερο χρόνο για ανάγνωση βιβλίων (10
λεπτά ηµερησίως οι γυναίκες και 6 λεπτά οι άνδρες). Το 17,1%
των ανδρών ετών διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά και το
13,6% των γυναικών διαβάζει βιβλία.

Ο χρόνος χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινω-
νίας - εξαιρουµένης της χρήσης στον χώρο εργασίας ανέρχεται
σε 43 λεπτά για τους άνδρες και σε 25 λεπτά για τις γυναίκες,
ενώ πιο αυξηµένος (1 ώρα και 36 λεπτά) εµφανίζεται στις
µικρότερες ηλικίες, δηλαδή σε άτοµα ηλικίας 20 έως 24 ετών. Το
µεγαλύτερο µέρος του συνολικού πληθυσµού αφιερώνει σηµα-
ντικό χρόνο για δραστηριότητες κοινωνικής ζωής. Συγκεκριµέ-
να το 83,7% των γυναικών και το 82,1% των ανδρών αφιερώ-
νουν τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο καθηµερινά για ανταλλαγή
επισκέψεων και συζήτηση µε φίλους, συγγενείς ή την οικογέ-
νεια, για συµµετοχή σε εορτές, για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής αποτελούν την πιο
συνήθη παράλληλη δραστηριότητα, στην οποία συµµετέχει
πάνω από το 82% του συνολικού πληθυσµού, αφιερώνοντας
σε αυτήν καθηµερινά, κατά µέσο όρο, 2 ώρες και 28 λεπτά.

Στην εστίαση το σύνολο του πληθυσµού αφιερώνει κατά µέσο
όρο 2 ώρες και 16 λεπτά καθηµερινά. Το ποσοστό συµµετοχής
για το σύνολο του πληθυσµού ανέρχεται σε 99,8%, καθώς η
συγκεκριµένη δραστηριότητα δύναται να έχει καταγραφεί ως
δευτερεύουσα ή παράλληλη, είτε να έχει διάρκεια λιγότερη από
5 λεπτά της ώρας.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Άκρως παραδοσιακά εμφανίζονται ως προς την κατανομή 
των υποχρεώσεών τους τα ελληνικά νοικοκυριά 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

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

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

22.5.14

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος
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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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5ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΠΑΖΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ BAZAAR ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ

Πώς θα δηλώνεται το ωράριο 
των εργαζομένων 
- Όλη η εγκύκλιος

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο σύστημα
«Εργάνη» συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα

στοιχεία που μεταβάλλονται το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και
σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος της γ.γ. του υπουργείου Εργασίας Άννας Στρατινά-
κη η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Η αλλαγή πηγάζει από τη νομοθετική ρύθ-
μιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και η οποία υποχρεώνει όλες τις αλλα-
γές ωραρίου να δηλώνονται πριν ξεκινήσει να απασχολείται ο εργαζόμενος.

Η εγκύκλιος
Το μέτρο, το οποίο ισχύει από 08/12, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου

4310/2014 στο ΦΕΚ, αποσκοπεί στο να περιοριστεί το φαινόμενο εργαζόμενοι να
δηλώνονται στα χαρτιά ως τετράωροι αλλά στην πραγματικότητα να απασχολού-
νται ως oκτάωροι εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων.

Η εγκύκλιος της κ. Στρατινάκη προβλέπει ότι καταργείται και η υποχρέωση τήρη-
σης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Ειδικού Βιβλίου τροποποίη-
σης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. Αντίθετα, ο εργοδότης θα υποχρεούται να
τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Σε αυτό, θα πρέπει να καταχωρείται η υπερω-
ριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέ-
πονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται
νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Ακόμη τονίζεται
ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε.
ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου
κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά
εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.


