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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΔΙΠΛΟ
ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ

ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 81-77

ΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ

Δήμος Αγίων 
Αναργύρων 
Καματερού : 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΤΟΣ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Συνάντηση Διαδημοτικής
Εμβέλειας «ΕΠΙΧΕΙ…ΔΡΩ»

Την Τετάρτη στη
Δημοτική
Βιβλιοθήκη 
Μεγάρων

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης από νέους
και έμπειρους επιχειρηματίες εν μέσω κρίσης, 

το αντικείμενο της ημερίδας 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΥΨΟΥΣ 103 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

- Σε 2 περίπου εκατ.  
ανέρχεται το ποσό που θα 
διανεμηθεί για τη Δυτική
Αττική και τις Αχαρνές 

Η αγωγή του Νικόλαου Μελετίου 
προς τον Βαγγέλη Παπανικολάου 

ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα στο Δ.Σ.

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΥΣΟΣΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σελ: 3-8

Σελ: 7

Σελ: 10-11

Σελ: 8

Σελ: 7

Σελ:  6

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
Δέντρου, στην καταστόλιστη Πλατεία 

Ηρώων των Άνω Λιοσίων 

Ξυλοπόδαροι, ξωτικά, 
ανιματέρ και κλόουν,

χάρισαν στιγμές ξεγνοιασιάς
και τρελό κέφι. Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ: 2-5

Χωρίς βοήθεια 
κινδυνεύουν 

να μείνουν 700 
οικογένειες στο Μενίδι 

Την παράταση λειτουργίας
του δικτύου κοινωνικών

δομών, ζητούν με επιστολή τους
προς τον δήμο οι εργαζόμενοι  Σελ: 2

ΖΩΗΡΕΥΕΙ 
Η ΑΓΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήγμα... 

αισιοδοξίας για
περισσότερες
προσλήψεις

Σελ: 3

Σελ: 9
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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
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Ιερά Οδός 22,
2105546448

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
Λεωφ Δημοκρατίας

146 & Παναγούλη Α.,
- Πλατεία Ωρολογίου,

2105575614

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75,
2102411911

Αχαρνές
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 & Ξενο-

φώντος,
2102463057

Διαμάντη Αγγελική
Φιλαδελφείας 237-

239, Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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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: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μόδεστος, Θεοφανώ,Μόδεστος, Θεοφανώ,
Δίκαιος, Βενιαμίν Πατριάρχης,Δίκαιος, Βενιαμίν Πατριάρχης,

Δαβίδ Προφήτης,  Πατριάρχης, Δαβίδ Προφήτης,  Πατριάρχης, 
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Να συνεχιστούν
για ακόμη έξι
μ ή ν ε ς , ό π ω ς

προβλέπεται με απόφα-
ση του υπουργείου
εργασίας, τα προγράμ-
ματα κοινωνικών δομών
(κοινωνικό παντοπω-
λείο,κοινωνικό φαρμα-
κ ε ί ο , τ ρ ά π ε ζ α
χρόνου,συσσίτιο κ.λ.π)
που λειτουργούν από το
2012 στον Δήμο Αχαρ-
νών, ζητούν οι εργαζόμε-
νοι του Δικτύου κοινωνι-
κών δομών, σημειώνο-
ντας ότι  700 οικογένειες που εξυπηρετούνται από το
πρόγραμμα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς βοήθεια.

Εννέα δήμοι έχουν, ήδη, εγκρίνει την ανανέωση των
αντίστοιχων προγραμμάτων τους, ενώ σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από το Υπουργείο  56 δήμοι έχουν ξεκινήσει τις
αντίστοιχες ενέργειες.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ σε συνεργασία με το Δήμο
Αχαρνών και την «Εύξεινη Πόλη» και χρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. στοχεύει στην  ενδυνάμωση και κοινωνική
ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων απόρροια
της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο, τόσο μέσω της αντι-

μετώπισης καίριων καθημερινών
αναγκών τους (σίτιση, φάρμακα),
όσο και μέσω της ψυχοκοινωνικής
στήριξής, δημιουργίας δικτύου
ιατρών – εθελοντών, πληροφόρη-
σης για εύρεση εργασίας και άλλα
θέματα ακόμη και ψυχαγωγία τους
με εκδηλώσεις και επιπλέον χορη-
γίες για τα παιδιά των επωφελού-
μενων κατά την περίοδο των Χρι-
στουγέννων, του Πάσχα και της
έναρξη του σχολικού έτους.

Πέραν της στηρίξεως όμως των
άμεσα ωφελουμένων του προ-
γράμματος, το πρόγραμμα έδωσε
και τη δυνατότητα διετούς απα-

σχόλησης σε 24 νέα καταρτισμένα άτομα, συμβάλλοντας
έτσι με έναν επιπλέον τρόπο στην αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται, αυτή τη στιγμή,
ανέρχονται στις 700 οικογένειες και ο αριθμός αυτός
αυξάνεται καθημερινά μέσω των ανοιχτών δομών και
εκδηλώσεων.

Οι εργαζόμενοι, με επιστολή τους προς τον δήμο επι-
σημαίνουν την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος
αλλά και τη στενότητα του χρόνου για να εγκριθεί το πρό-
γραμμα εντός των προθεσμιών που έχει θέσει το υπουρ-
γείο.

Χωρίς βοήθεια κινδυνεύουν να 
μείνουν 700 οικογένειες στο Μενίδι 

Την παράταση λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών δομών,
ζητούν με επιστολή τους προς τον δήμο οι εργαζόμενοι  
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AΠΑΤΗ
ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΚΑ

Μέσω παραποίησης
πιστοποιητικών

αναπηρίας 

Πλαστές αποφάσεις 
για την χορήγηση επιδομάτων

πρόνοιας και σε φορείς 
της Ελευσίνας, των Αχαρνών

 και του Αιγάλεω

ΗΔιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας κατάφερε να εξαρθρώσει ένα οργανωμένο κύκλωμα το οποίο λυμαινόταν
το δημόσιο χρήμα, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 10/12/2014, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, επτά (7) άτομα,
τέσσερις γυναίκες και τρεις άνδρες, όλοι Έλληνες, ηλικίας από 50 έως 84 ετών. Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικο-
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απά-
της κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφίας και κατάχρησης σε βάρος του Δημοσίου. Δύο από αυτούς –κατά περίπτω-
ση– κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων και παραχάραξη.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συμμετείχαν σε κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Ιδρύμα-
τος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), μέσω της παραποίησης εγγράφων του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.). Τα έγγραφα αυτά χρησιμοποιούνταν για τη χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας σε άτομα που δεν πληρού-
σαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΥΨΟΥΣ 103 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

- Σε 2 περίπου εκατ.  ανέρχεται το ποσό που θα 
διανεμηθεί για τη Δυτική Αττική και τις Αχαρνές 

Κατανέμεται, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, το ποσο ́των
103.155.000,00 €, το οποιό αποδιδ́εται ως δωδέκατη τακτικη ́επιχορηγ́ηση
έτους 2014 στους δικαιούχους Δημ́ους, από  τους  «Κεντρικούς  Αυτοτελεις́

Πορ́ους» για καλ́υψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 
Σύμφωνα με την απόφαση , 
-  Απο ́το ανωτέρω ποσο ́θα παρακρατηθει ́και θα αποδοθει ́με τη χρηματικη ́εντολή

του Υπουργειόυ μας προς το Ταμειό Παρακαταθηκών και Δανειών, το αναλογούν
ποσο ́υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσα ́που αναφέρονται
στις υπ’ αριθμ. 3850/18.3.2014, 7141/10.3.2014, 22706/2.6.2014, 27714/19.8.2014,
18928/29.9.2014, 41800/29.10.2014 και 31121/6.11.2014 αποφασ́εις μας, για μερικη ́ή
ολικη ́εξοφ́ληση οφειλών Δημ́ων.

-  Τα αποδιδομ́ενα με την παρούσα αποφ́αση ποσα ́στους δικαιούχους Δημ́ους,
αποτελούν έσοδα του λογαριασμού «Έσοδα απο ́επιχορηγησ́εις για λειτουργικές
δαπαν́ες» του Κ.Α.0611 του Προϋπολογισμού τους, προοριζ́ονται για την καλ́υψη λει-
τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατα ́προτεραιότητα δαπανών
μισθοδοσιάς του προσωπικού τους καθώς επισ́ης και λοιπών δαπανών που επιχορη-
γούνται με ξεχωριστές αποφασ́εις μας έως την έκδοση αυτών, εφοσ́ον υπαρ́χει επιτα-
κτικη ́αναγ́κη. 

Τα ανωτέρω ποσα ́αποτελούν τη δωδέκατη δοσ́η των Κεντρικών Αυτοτελών Πορ́ων
έτους 2014.

Πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που προκύπτουν για
την απασχόληση στη χώρα μας, σύμφωνα με την
τελευταία τριμηνιαία έρευνα της Manpower, η οποία
αποτυπώνει το κλίμα στο ελληνικό επιχειρείν.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι εργοδότες αναμέ-
νουν αύξηση των προσλήψεων στην πλειονότητα των
τομέων της οικονομίας για το α' τρίμηνο του 2015.

Με τον Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης -προ-
σαρμοσμένο σύμφωνα με την εποχικότητα- να διαμορ-
φώνεται στο +8%, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδο-
τών (753 αφορούσε το συγκεκριμένο δείγμα) είναι οι
πιο αισιόδοξες που έχουν καταγραφεί από το δ' τρίμη-
νο του 2008. Οι προθέσεις για προσλήψεις παραμέ-
νουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο και βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονά-
δες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου
έτους.

Οι εργοδότες 
Αναλυτικότερα, οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικο-

νομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής
Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναμένουν την ισχυρό-
τερη αύξηση, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης της τάξης του +19%. 

Στον αντίποδα οι εργοδότες στους τομείς Εστίασης και
Τουρισμού αναμένουν υποτονικό κλίμα προσλήψεων,

με προοπτικές της τάξης του -2%.
Σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2014, οι εργοδότες

σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας καταγράφουν βελτιωμένες προοπτικές προ-
σλήψεων.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις των Προοπτικών, της
τάξης των 7 και 6 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα,
καταγράφονται στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική
και Λιανική) και της Μεταποίησης.

Στο μεταξύ, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώ-
νονται σε τέσσερις τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα της

Γεωργικής Οικονομίας, με μείωση 5 ποσοστι-
αίων μονάδων.

«Η έρευνά παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημά-
δια για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα για
το πρώτο τρίμηνο του 2015», σημειώνει η δρ
Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύμβουλος της
ManpowerGroup, η οποία προσθέτει ότι «οι
εργοδότες σε όλους σχεδόν τους εννέα τομείς
της οικονομίας παραμένουν αισιόδοξοι με
θετικές προβλέψεις». 

Ωστόσο υπογραμμίζει ότι «το θετικό κλίμα
που αντανακλάται στην έρευνα δεν καλύπτει
κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας στην Ελλάδα, ενώ βλέπουμε ότι οι εργο-
δότες στις μικρές επιχειρήσεις -που αποτε-
λούν βασικό άξονα της οικονομίας μας-

εκφράζουν το χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης.
Εντούτοις, αν και οι Προοπτικές Απασχόλησης για τις

μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν μείωση για δύο συνε-
χόμενα τρίμηνα, εξακολουθούν να είναι θετικές, αλλά
συγκρατημένες σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των
υπόλοιπων μεγεθών. 

Είναι σαφές ότι οι αναδυόμενες κοινωνικοοικονομικές
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν ως τροχοπέδη
για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εργασίας».

ΖΩΗΡΕΥΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήγμα... αισιοδοξίας για περισσότερες προσλήψεις
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ΟΣύλλογος Επιστη-
μόνων Μεγάρων,
ως Εταίρος της

Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Θριασία- Νέες Γυναίκες
της Επιστήμης στην Απα-
σχόληση» για την υλοποίη-
ση του Τοπικού Σχεδίου
Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»,
προσκαλεί όλες τις τοπικές επιχειρήσεις,
επαγγελματικές οργανώσεις και εργοδοτι-
κούς φορείς, οργανισμούς προώθησης
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
φορείς και υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και
φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα
των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και
Μεγάρων να συμμετάσχουν σε Θεματική
Συνάντηση Διαδημοτικής Εμβέλειας με
θέμα:«ΕΠΙΧΕΙ…ΔΡΩ»

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης
από νέους και έμπειρους επιχειρηματίες
εν μέσω κρίσης

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00,
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων
(Κ.Σχινά 2, Μέγαρα).

Ο Σ.Ε.Μ μέσα από την συγκεκριμένη
Ομιλία επιχειρεί να αναδείξει τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν νέοι και έμπειροι επι-
χειρηματίες εν μέσω κρίσης.

Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο επιχει-
ρηματία να ξεκινήσει μια δική του επιχείρη-
ση σε μια εποχή όπου οι συγκυρίες δεν
βοηθούν τα νέα ξεκινήματα;

Με ποιον τρόπο καταφέρνει ένας έμπει-
ρος επιχειρηματίας να κρατήσει την πόρτα
της επιχείρησης του ανοιχτοί; Αυτά και
πολλά ακόμα ερωτήματα θα απαντηθούν
από τους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν
με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμα του
Σ.Ε.Μ και είναι οι εξής:

Δημήτρης  Γεωργακής: Λογιστής- Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων.

Θέμα: «Νέος επιχειρηματίας, προκλή-
σεις και προβλήματα για μια υγιή και βιώ-
σιμη επιχείρηση».

Αλέξανδρος Αραπέτσικας: Ιδιοκτήτης του
Megara tv.

Θέμα: «Το νέο επιχειρείν και οι δυσκολίες
του στις μικρές κοινωνίες».

Αντώνιος Γκιώνης: Ιδιοκτήτης της Βιοτε-
χνίας “Gionis Plastics”.

Θέμα: «Ο εκσυγχρονισμός ως επιλογή
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων».

Συνάντηση Διαδημοτικής
Εμβέλειας «ΕΠΙΧΕΙ…ΔΡΩ»

Την Τετάρτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης 

από νέους και έμπειρους επιχειρηματίες εν μέσω κρίσης, 
το αντικείμενο της ημερίδας 
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Μεταποίηση
Για τους προσεχείς τρεις μήνες, οι εργοδότες αναφέρουν Συνολικές

Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +14%, ενώ τα άτομα που ανα-
ζητούν εργασία αναμένεται να επωφεληθούν από τον ισχυρότερο ρυθμό
προσλήψεων από το γ' τρίμηνο του 2008. Οι προοπτικές προσλήψεων
ενισχύονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους. Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ακόμη ότι
η μείωση της απασχόλησης επιβραδύνεται συνεχώς από το γ' τρίμηνο
του 2012 μέχρι και το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς.

Εμπόριο με μερική απασχόληση
Ανατροπές στον εργασιακό χώρο του εμπορίου καταγράφει η ετήσια

έκθεση του ελληνικού εμπορίου. Ειδικότερα, το 2014 διπλασιάστηκε η
μερική απασχόληση σε σχέση με το 2008, το 18,2% όσων απασχολού-
νται στο εμπόριο δουλεύει και την Κυριακή, η προσωρινή εργασία σε
έναν χρόνο αυξήθηκε κατά 28,6%, το ποσοστό των απλήρωτων υπε-
ρωριών έχει εκτοξευτεί στο 63,4% από 47,6% το 2008, ενώ οι εργοδό-
τες δηλώνουν τους εργαζόμενους σαν «μερικής απασχόλησης» αναγκά-
ζοντάς τους να δουλεύουν περισσότερες ώρες.

Μεταφορές- Ολική επαναφορά
Για το α' τρίμηνο του 2015 αναμένεται η ισχυρότερη αγορά εργασίας των τελευταίων έξι ετών (από το δ' τρίμηνο του 2008 πιο συγκεκριμένα), με τους εργοδότες στον κλάδο

Μεταφορές και Επικοινωνίες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13%. Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατασκευές - Φως στην άκρη του τούνελ
Για το α' τρίμηνο του 2015 προβλέπεται αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, με τους εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απα-

σχόλησης της τάξης του +3%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ εξάλλου, από το α' τρίμηνο του 2013 μέχρι και το α' τρίμηνο του 2014 σημειώνεται συνεχής επιβράδυνση στη μείω-
ση της απασχόλησης στον κλάδο (από το -43,5% στο -21,4%).
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Περιφέρεια Αττικής 
Πρόγραμμα Προσφύγων 

της Εκκλησίας της Ελλάδας

Επιβεβλημένη η στέγαση
δεκάδων Σύρων προσφύγων,

λόγω επιδείνωσης 
των καιρικών συνθηκών 

Εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών
και της συνεχιζόμενης παραμονής στην πλατεία
Συντάγματος δεκάδων Σύρων προσφύγων κρίνεται
επιβεβλημένη η αντιμετώπιση του προβλήματος
στέγασής τους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασής
τους απαιτείται η τήρηση όλων των απαραίτητων
προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν πρωτίστως
την υγεία, την ασφάλεια και τη νομική κάλυψη αυτής
της τόσο ευάλωτης ομάδας μεταναστών.

Η Περιφέρεια Αττικής και το Οικουμενικό Πρό-
γραμμα Προσφύγων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος έχουν διαθέσει όλες τις υπηρεσίες
τους, υπερβαίνοντας τις εκ του νόμου αρμοδιότητές
τους, για να συνδράμουν στη στέγαση ενός μεγά-
λου αριθμού Σύριων προσφύγων, προσφέροντας
τη βοήθειά τους στις αρμόδιες αρχές.

Η, με όλες τις προϋποθέσεις, αξιοπρεπής στέγα-
σή τους, οφείλει και πρέπει να προηγηθεί κάθε
άλλης ενέργειας, που αφορά στη χορήγηση ταξι-
διωτικών εγγράφων ή το προσφυγικό άσυλο – ενέρ-
γειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του Εθνικού
και Ευρωπαϊκού δικαίου και είναι αρμοδιότητας των
αρχών του κράτους.

Έλεγχοι στη Νέα Εθνική Οδό 
Αθηνών- Κορίνθου

Συνελήφθησαν ιδιοκτήτες ταξί
για υποκλοπή μεταφορικού έργου

Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων ελέγχων για
την περιστολή του φαινομένου της υποκλοπής μετα-
φορικού έργου, που έχει ανατεθεί με νόμο στα υπε-
ραστικά λεωφορεία (Κ.Τ.Ε.Λ.), από Δ.Χ.Ε. οχήματα (
T ΑΞΙ), πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες της 10-
12-2014, από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης
Τροχαίας Αττικής, έλεγχοι στη Νέα Εθνική Οδό Αθη-
νών- Κορίνθου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν έξι
(6) ημεδαποί, οδηγοί και ιδιοκτήτες Δ.Χ.Ε. οχημάτων
και ένας (1) ημεδαπός οδηγός και ιδιοκτήτης Ι.Χ.Ε.
οχήματος, οι οποίοι διενεργούσαν επιβατικές μετα-
φορές ατόμων, αγνώστων μεταξύ τους, με διαφορε-
τικό προορισμό, πραγματοποιώντας πολλαπλή
μίσθωση από διαφορετικά σημεία των Νομών Μεσ-
σηνίας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και
Λακωνίας, όπου έχουν την έδρα τους, προς το Νομό
Αττικής.

Επιπλέον συνελήφθη για συνέργεια και μία (1) ημε-
δαπή, σύζυγος αυτοκινητιστή, ο οποίος στην προ-
σπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο της Τροχαίας,
αποβίβασε αυτήν και δύο (2) πελάτες άγνωστους
μεταξύ τους, στο μέσο της διαδρομής, εγκαταλείπο-
ντας το σημείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, με τις σε βάρος τους σχη-
ματισθείσες δικογραφίες, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών.
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Προηγήθηκε πολύμηνη και ενδελεχής οικονομική αστυ-
νομική έρευνα, με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρε-
σιών του Ι.Κ.Α., μετά από καταγγελία του Ιδρύματος, με
σκοπό την εξακρίβωση πρόκλησης οικονομικής ζημίας
σε βάρος του και την αναζήτηση ποινικών ευθυνών
υπαλλήλων του, καθώς και ιδιωτών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε
ότι οι εμπλεκόμενοι, με αρχηγικό μέλος 50χρονη, και σε
«ρόλο - κλειδί» 53χρονο υπάλληλο του Κέντρου Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., είχαν συστήσει τουλάχι-
στον την τελευταία τριετία εγκληματική οργάνωση με
διαρκή δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη
μεθοδολογία (modus operandi).

Σκοπός τους ήταν ο προσπορισμός παράνομου οικο-
νομικού οφέλους, το οποίο προερχόταν από την ταυτό-
χρονη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, ως αρμόδιου για
την καταβολή επιδομάτων πρόνοιας, και από την «αμοι-
βή» που εισέπρατταν από τους «πελάτες» για την διεκ-
περαίωση των υποθέσεών τους.

Μεθοδολογία δράσης 

Οι φερόμενοι ως «πελάτες» προσέφευγαν στους
«μεσάζοντες» της οργάνωσης (τρεις γυναίκες ηλικίας 52,
69 και 77 ετών και δύο άντρες 59 και 84 ετών), προκει-
μένου να λάβουν επιδόματα πρόνοιας, χωρίς να πλη-
ρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι «μεσάζοντες» με τη σειρά τους επικοινωνούσαν με
την 50χρονη «αρχηγό», την οποία ενημέρωναν για τις
λεπτομέρειες και τις «απαιτήσεις» των «πελατών».

Στη συνέχεια, η 50χρονη «αρχηγός», με ιδιαίτερα
τεχνάσματα και πρακτικές, πλαστογραφώντας έγγραφα
που της παρέδιδε ο 53χρονος υπάλληλος του Ι.Κ.Α.,
κατάρτιζε πλαστές αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, τις οποίες μετά
κατέθετε σε διάφορους Δήμους και Ασφαλιστικούς Οργα-
νισμούς, επιτυγχάνοντας την χορήγηση ανάλογων επι-
δομάτων πρόνοιας για τους πελάτες.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ένας
«κύκλος εργασιών» τουλάχιστον διακοσίων πενήντα
τριών (253) «πελατών», οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.
Οι τροποποιήσεις στις αποφάσεις των υγειονομικών
επιτροπών γίνονταν στην περιγραφή της πάθησης, στη
διάρκεια ισχύος της απόφασης και κυρίως στο ποσοστό
της αναπηρίας.

Η εγκληματική οργάνωση χρέωνε τους «πελάτες»
της από 1.200 έως 2.000 ευρώ 

Από την παράνομη δραστηριότητά τους, τα μέλη της
οργάνωσης, αποκόμιζαν για κάθε «πελάτη», το χρηματι-
κό ποσό των 1200 έως 2000 ευρώ, ανάλογα με το
ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια λήψης των
επιδομάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ασφαλισμένης του
Δημοσίου, η οποία είχε ήδη αναπηρικό ποσοστό 67%,
αλλά απευθύνθηκε στα μέλη της εγκληματικής οργάνω-
σης για να αυξήσει το ποσοστό σε 80%, έτσι ώστε να
τύχει όλων των ευεργετημάτων που προβλέπονται από
την κοινωνική πολιτική της χώρας (απαλλαγή φορολο-
γίας εισοδήματος, ειδικό τιμολόγιο ΔΕΗ κ.λπ.).

Από την μέχρι τώρα έρευνα και ανάλυση 44 περιπτώ-
σεων, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι
υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Ακόμη, οι φορείς στους
οποίους, μέχρι σήμερα, εντοπίσθηκαν πλαστές αποφά-
σεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας είναι της
Αγίας Παρασκευής, Παλλήνης, Αθηνών, Αχαρνών, Αιγά-
λεω, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Πειραιώς, Νικαίας, Σαλαμί-
νας, καθώς και στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών Πειραιά.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης επικεντρωνό-
ταν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όταν όμως αυτό
άρχισε να γίνεται αντιληπτό και να δημιουργούνται προ

βλήματα σε γραφεία του Κέντρου Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας, τα μέλη της οργάνωσης άρχισαν τις «μεταφο-
ρές» των φακέλων των υποψήφιων δικαιούχων των
παροχών σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, με πρόσχημα την μετοίκηση των δικαι-
ούχων σε άλλες περιοχές της Αττικής, προέβαιναν σε
νέες αιτήσεις, κάνοντας χρήση των πλαστών υγειονομι-
κών αποφάσεων. Για να αποδειχθεί η μετοίκηση, χρησι-
μοποιούσαν υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες κάποιο
φυσικό πρόσωπο δήλωνε ψευδώς πως φιλοξενεί τους
πελάτες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο αδελ-
φών που ενώ διαμένουν στη Δραπετσώνα δήλωσαν
ψευδώς ότι διαμένουν στην Αγία Παρασκευή, σε ίδια
διεύθυνση με άλλες δύο ενδιαφερόμενες, τις οποίες
φιλοξενούσε τρίτο φυσικό πρόσωπο κατά δήλωσή του.

Η εγκληματική οργάνωση, εκτός από την παροχή επι-
δομάτων πρόνοιας, δραστηριοποιούνταν επίσης στην
έκδοση πλαστών πιστοποιητικών για δικαστική χρήση.
Θα ήθελα να αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση
όπου η 50χρονη «αρχηγός» με τη συνδρομή 66χρονου
καρδιολόγου, εφοδίασε κατηγορούμενο για υπόθεση
πλαστογραφίας με ψευδή ιατρική γνωμάτευση, προκει-
μένου αυτός να τύχει αναβολής για την εκδίκαση της
υπόθεσης του. Ο καρδιολόγος συμπεριλαμβάνεται στη
δικογραφία και κατηγορείται για χορήγηση ψευδών ιατρι-
κών πιστοποιήσεων ενώ δεν συνελήφθη λόγω παρέ-
λευσης του αυτοφώρου.

Στο πλαίσιο ερευνών από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία οκτώ
δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές της Αττικής και της
Εύβοιας, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
τεράστιος όγκος φακέλων, πιστοποιητικών, καρτέλες
ενσήμων, πλαστές στρογγυλές σφραγίδες δημοσίων
υπηρεσιών, σφραγίδες ονομάτων, σφραγίδα γνησίου
φωτοαντιγράφου, βιβλιάρια ασθενείας και ταυτότητες
Ελλήνων πολιτών.

Ηγετικό ρόλο διαδραμάτιζε 50χρονη ημεδαπή, ενώ ρόλους-κλειδιά  είχαν 53χρονος υπάλληλος του
 Ι.Κ.Α. , καθώς και 66χρονος καρδιολόγος, ο οποίος επίσης συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία
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"Το χρονικό της λεψίνας"
Παρουσιάζει ο Λαογραφικός

Σύλλογος "Το αδράχτι" 

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσί-
νας "Το αδράχτι" σας καλεί στην
παρουσίαση της επανέκδοσης του
βιβλίου "το χρονικό της λεψίνας" του
Ελευσίνιου συγγραφέα Αριστείδη
Μεθενίτη. 

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρ-
τη 17 Δεκεμβρίου 2014 στις 6:00 το
απόγευμα στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευσίνας (Χατζηδάκη & Δήμητρος -
2ος όροφος). Το βιβλίο θα παρου-
σιάσει η αρχαιολόγος - κ. Πόπη
Παπαγγελή - επιμελήτρια αρχαιοτή-
των Ελευσίνας.

Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού : 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΟΔήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού
και η Κοινωνική Υπηρεσία υλοποιούν
προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης

προς όφελος των συμπολιτών μας οι οποίοι
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της
κρίσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και οι δια-
νομές προϊόντων σε πολίτες, κατοίκους του
Δήμου, που πληρούν κοινωνικά και οικονομικά
κριτήρια.

Αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργασιών με εται-
ρείες που εθελοντικά βοηθούν δράσεις κοινωνι-
κού περιεχομένου στον Δήμο μας, την Δευτέρα
8 και την Τρίτη 9Δεκεμβρίου μοιράστηκαν 620
λίτρα γάλα, γνωστής εταιρείας, σε περίπου 100
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Η οργάνωση

και ο συντονισμός των δράσεων αλληλεγγύης γίνονται με την ευθύνη του
Αντιδημάρχου, κου Παντελιά Νίκου. 

Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τις εται-
ρείες εθελοντικά, κατά καιρούς μας χορηγούν προϊόντα διατροφής και είδη
πρώτηςανάγκης για να διανεμηθούν σε όλους όσοι ταλανίζονται από τις
συνέπειες της οικονομικήςκρίσης.

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
Δέντρου, στην καταστόλιστη 

Πλατεία Ηρώων των Άνω Λιοσίων 

Ξυλοπόδαροι, ξωτικά, ανιματέρ και κλόουν, 
χάρισαν στιγμές ξεγνοιασιάς και τρελό κέφι. 

Με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, που δεσπόζει  στην
καταστόλιστη Πλατεία Ηρώων, ξεκίνησαν, επίσημα, το βράδυ του Σαββά-
του, 13 Δεκεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φυλής με τίτλο «

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ». 
Το σύνθημα για τη φωταγώγηση δόθηκε από παιδικές φωνές κι ακολούθησε η

Φιλαρμονική του Δήμου, ενώ ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς ευχήθηκε καλές γιορτές
σε όλο τον κόσμο,  εκφράζοντας την πεποίθηση πως το 2015  θα είναι μια καλή χρο-
νιά. 

Ξεχωριστή στιγμή της φαντασμαγορικής βραδιάς, την οποία λάμπρυνε η μαζική
παρουσία του κόσμου, αποτέλεσε το χριστουγεννιάτικο show, που έδωσαν τα παιδιά
του χοροθεάτρου ΑΜΥΝΑ, σε χορογραφία Ορέστη Δημητρίου, με πρωταγωνίστρια τη
γνωστή ηθοποιό και συνεργάτιδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Βίνα Ασίκη.  

Στους πρωταγωνιστές του φαντασμαγορικού show συγκαταλέχθηκαν ένας υπέρο-
χος σαξοφωνίστας, μια ξυλοπόδαρη νεράιδα, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά, ανιματέρ
και κλόουν, που χάρισαν στα παιδιά στιγμές ξεγνοιασιάς και τρελό κέφι. Όσο για την
ψύχρα του χριστουγεννιάτικου Δεκέμβρη, αντιμετωπίστηκε με τον πιο γλυκό τρόπο!
Με λαχταριστή ζεστή σοκολάτα, που έφτιαξε για παιδιά και μεγάλους, το «Εργοστά-
σιο σοκολάτας» που λειτούργησε στη πλατεία Ηρώων. 
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ΗΚινητή Μονάδα
Μαστογραφίας της
Ελληνικής Αντικαρκινι-

κής Εταιρείας, ύστερα από
πρόσκληση του ΝΠΔΔ Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Αθλητι-
σμού "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" φιλοξενή-
θηκε στο «Στρατουδάκειο»
πολιτιστικό κέντρο το τριήμερο
8-10 Δεκεμβρίου και εξέτασε
συνολικά 102 γυναίκες από τα
Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο. 

Συμμετείχαν γυναίκες οι οποί-
ες δεν είχαν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν την εξέτα-
ση σε νοσοκομεία ή διαγνωστι-
κά κέντρα του Δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα είχαν την
ευκαιρία να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ
τις σχετικές εξετάσεις.

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
"ΗΡΟΔΩΡΟΣ" Γιάννα Ρήγα
μεταξύ άλλων δήλωσε:

"Θέλω να ευχαριστήσω την
Κινητή Μονάδα Μαστογράφου
και την υπεύθυνη προγραμματισμού, οργάνω-
σης της κινητής μονάδας μαστού της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας κα Θεώνη Κωστο-
πούλου που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρό-
σκλησή μας. 

Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω την προϊ-
σταμένη κ. Χαρά Ρέτσα και τη χειρίστρια κ.
Δωροθέα Κακκαβά για την άριστη συνεργασία
όπως επίσης και τις υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ηρόδωρος», κυρίες Λίνα Καστρινάκη και
Μαρία Γκίνη, γιατί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια
τους θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση των
μαστογραφιών.

Κυρίως, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τις 102
γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας και ήρθαν για την εξέταση αλλά και όλες τις
άλλες γυναίκες που τηλεφώνησαν και δεν ήταν
δυνατόν να εξυπηρετηθούν. 

Είναι ιερή υποχρέωση της κάθε γυναίκας να
φροντίζει και να προστατεύει τον εαυτό της,
αλλά πιο σημαντική υποχρέωση είναι η πρόλη-
ψη".

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα σταλούν
στον δήμο εντός δύο μηνών περίπου για να
παραδοθούν στη συνέχεια στις γυναίκες που
υπεβλήθησαν στον σχετικό έλεγχο.

Τέλος θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά:

•Τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας, κ. Ευάγ-
γελο Φιλόπουλο,

•Το παράρτημα Μεγά-
ρων της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας,

•Τον ιδιοκτήτη του
ξενοδοχείου «Κοκκί-
νης» κ. Νικόλαο Κοκκί-
νη για την ΔΩΡΕΑΝ
φιλοξενία των τεχνολό-
γων,

•Τον Αντιδήμαρχο
Μεγαρέων κ. Σταύρο
Φωτίου για την τεχνική
υποστήριξη,

•Τον Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. κ. Σπυρίδω-
να Κορώση για την παραχώρηση του πολιτι-
στικού κέντρου.

Η Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητι-
κού Συμβούλιου και το προσωπικό
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος»
του Δήμου Μεγαρέων

σας εύχονται καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
στο «Στρατουδάκειο» Πολιτιστικό Κέντρο
Εξετάσθηκαν 102 γυναίκες από τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο 

Όλοι θυμούνται την αγωγή που
άσκησε ο δήμαρχος Ασπρο-
πύργου Νικόλαος Μελετίου

προς τον δημοτικό σύμβουλο Βαγγέλη
Παπανικολάου.

Η αγωγή σχετίζονταν με δημοσιεύμα-
τα μέσω φέιγ βολάν του Βαγγέλη Παπανι-
κολάου, τα οποία ο κ. Μελετίου είχε χαρα-
κτηρίσει υβριστικά και συκοφαντικά, γι’
αυτό και κατέθεσε αγωγή ζητώντας
500.000 ευρώ.

Τα παραπάνω εκτυλίχθηκαν τον Δεκέμ-
βριο του 2013 όπου τα δημοσιεύματα και
οι ανακοινώσεις έδιναν και έπαιρναν. Ο κ.
Μελετίου είχε χαρακτηρίσει τότε τον κ.
Παπανικολάου ως ‘’περιφερόμενο σκηνί-
τη’’ και του είχε καταλογίσει για τις συκο-
φαντικές ανακοινώσεις που διακινούσε
‘’πολιτική αγυρτία’’.

Τότε, μάλιστα, ο δήμαρχος είχε γνω-
στοποιήσει ότι το ποσό που θα επιδικα-
σθεί από την αγωγή θα δοθεί στους παι-
δικούς σταθμούς της πόλης και το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Ερχόμενοι τώρα στο τελευταίο Δ.Σ., την
περασμένη εβδομάδα, το ζήτημα αυτό

ήρθε και πάλι
στην επικαιρότη-
τα, όταν το έθεσε
εκτός ημερήσιας
διάταξης ο κ.
Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα,
ζήτησε να μάθει
τους λόγους για
τους οποίους η
Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου
δέχθηκε να καλύ-
ψει τα δικαστικά έξοδα της αγωγής του κ.
Μελετίου προς τον ίδιο, τη στιγμή που
πρόκειται για ιδιωτική διαφορά κι όχι για
κάτι που αφορά τον δήμο. 

Στην απάντησή του ο κ. Μελετίου διευ-
κρίνισε ότι η νομοθεσία του παρέχει αυτό
το δικαίωμα καθώς η διαμάχη αφορά τον
δήμο. 

Στην τοποθέτησή του ο δημοτικός
σύμβουλος, Αλ. Τσοκάνης, υποστήριξε
πως η αγωγή είναι ένα θέμα ιδιωτικό
καθώς δεν αναφέρεται στην αγωγή ότι το
ποσό που θα επιδικασθεί θα πάει στον 

δήμο.
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Γιάννης Ηλίας,

τόνισε ότι η πολιτική ζωή δεν πρέπει να
ποινοκοποιείται.

Γι’ αυτό, για το καλό της πόλης, συνέχι-
σε, πρέπει να υπάρχουν ηπιότεροι τόνοι,
ενώ λόγω και της κρίσης, θα χρειασθούν
γενικότερες συναινέσεις. 

Τα ανωτέρω αντέκρουσε ο δήμαρχος
Ασπροπύργου, αναφέροντας ότι υπάρ-
χουν συμπληρωματικά    στοιχεία, τα
οποία αποδεικνύουν ότι τα χρήματα θα
πάνε σε σκοπούς του δήμου.

Τα αίματα όμως ‘’άναψαν’’ όταν το λόγο
έλαβε ο κ. Παπανικολάου, ο οποίος υπε-
ρασπίσθηκε την ιδιωτική διαμάχη του
δημάρχου με τον ίδιο, αμφισβητώντας την
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ακολούθως, ο κ. Μελετίου απευθυνό-
μενος στον κ. Παπανικολάου είπε χαρα-
κτηριστικά ‘’η αγωγή σας πονάει ‘’, ενώ ο
δεύτερος απάντησε ‘’ Έχω μόνο ένα
σπίτι, ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο.
Ελάτε να τα πάρετε’’.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν σε ιδιαίτερα
ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο Δ.Σ. Ας
ελπίσουμε το σήριαλ με τις αγωγές και
απειλές να σταματήσει σύντομα, καθώς
όποιες αντεγκλήσεις ή διαφορές υπάρ-
χουν μπορούν να λυθούν με διάλογο.

Ε. Λιάκος  

Υ.Γ. Αν μας επέτρεπε ο δήμος να βιντεοσκο-
πήσουμε την συγκεκριμένη συνεδρίαση θα
είχατε μια πλήρη εικόνα, χωρίς μοντάζ, όπως
γινόταν μέχρι πρότινος, δηλαδή πριν την απα-
γόρευση του δήμου προς εμάς. 

Η αγωγή του Νικόλαου Μελετίου προς τον Βαγγέλη 
Παπανικολάου ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα στο Δ.Σ. 
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Τονίζεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν
συνυπολογισθεί :

α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπι-
κού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
μών και των χώρων άθλησης που
μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α ́ βαθμού, σε εφαρ-
μογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003,
καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας
των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε
προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική
Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των
διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης
των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του
ν.3613/2007,

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπι-
κού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών,
που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,

γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπι-
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-
1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α
του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον
καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής
αρμοδιότητάς τους,

δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μετατα-
χθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α ́ βαθμού από
τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και

ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου
προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των
προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και
4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 288.943,18
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : 253.461,78
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ: 164.462,48
ΜΕΓΑΡΕΩΝ: 312.925,34
ΦΥΛΗΣ : 309.657,85
ΑΧΑΡΝΩΝ: 729.789,84

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3ΜΜεεγγααλλώώννεειι   ηη  ααγγκκααλλιιάά    
του Κέντρου Αγάπης 
για τα παιδιά της Ελευσίνας

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 5
μ.μ., το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας θα

παρουσιάσει το νέο του κοινωνικό
πρόγραμμα «Κύκλος Αγάπης για τις

Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου», το
οποίο στοχεύει στην ενίσχυση και

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοι-
νωνικής πρόνοιας προς τα παιδιά, τους

νέους και τις οικογένειές τους στην
περιοχή του Θριάσιου πεδίου. Το

Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας ιδρύθηκε το
1964 από τον Πρωτοπρεσβύτερο

πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη για να
υποστηρίξει όλα τα παιδιά της περιοχής

και ιδιαίτερα τα παιδιά και τις
οικογένειες που έχουν οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα αγκαλιάζοντάς

τα σαν ο τρίτος γονιός. 

Η εκδηλ́ωση θα πραγματοποιηθεί
στις εγκαταστασ́εις του φορεά, στη

Φιλικη ́Φωλια ́Ελευσιν́ας και θα ειν́αι
ανοιχτη ́στο κοινο.́

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες
δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να
αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά
προβλήματα μέσω ολιστικής προσέγγι-

σης της ανάπτυξης της προσωπικότητας:
� Γεύματα Αγάπης και παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής για την ανακούφιση των άμεσων προ-

βλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν ευάλωτες οικογένειες της περιοχής.
� Ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών, υποστήριξη νέων και ανέργων στη διαδικασία εύρεσης εργασίας

και εκπαιδευτικές δράσεις για νέους: μαθήματα αγγλικών και Η/Υ με στόχο την ενίσχυση των εργασια-
κών προσόντων τους.

Το πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2016.
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι

μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία:
Γιώργος Πυρουνάκης τηλ.: +30 2105543186, email: kentroag@yahoo.gr ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ν.Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ότι  θα πραγ-
ματοποιηθεί συγκέντρωση τροφίμων (συσκευασμέ-
νων) στον χώρο των γραφείων μας(Περικλέους 10 &
Σαλαμίνος) από την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014 έως την
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014, τα οποία θα διατεθούν για το
φιλόπτωχο του ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν σε
αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια της ΔΗΜ.Τ.Ο. για να
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν ανά-
γκη.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων  για την συν-
δρομή σας σε αυτό το έργο αγάπης.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ –– ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ::
11:00 –– 13:00 και 18:00 –– 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ :
11:00 –– 13:00

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΥΣΟΣΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος μετρήσεων δύσοσμων ενώσεων θείου

(υδροθείου, μερκαπτανών, κ.λ.π.). Σημαντική πηγή προέλευσής τους είναι
τα διυλιστήρια πετρελαίου.

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να ανιχνεύσουν το υδρόθειο από την οσμή

του ακόμα και σε συγκέντρωση 0,5ppb. To 50% των ανθρώπων ανιχνεύουν
το υδρόθειο από την οσμή του σε συγκέντρωση πάνω από 8ppb, ενώ πάνω
από το 90% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο σε συγκέντρωση
50ppb. Η οσμή υδροθείου είναι η χαρακτηριστική οσμή κλούβιου αυγού και
των μερκαπτανών μοιάζει με οσμή σκόρδου. Να σημειωθεί ότι δεν έχουν
οριστεί όρια για τις ενώσεις αυτές

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία των μετρήσεων (που γίνονται σε 15/λεπτη
βάση) προκύπτουν τα εξής:

Η μέση τιμή των ολικών δύσοσμων ενώσεων θείου ήταν 1,5ppb και η
μέγιστη 28,3ppb.

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

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

Με κατάθεση πινακίδων έως 31/12 κερδίζεις 
απαλλαγή από τα τέλη 2015

Απαλλαγή από τα τέλη για το έτος 2015 θα έχουν όσοι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών, κάνουν κατάθεση πινακίδων στην εφορία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2014, δηλώνοντας «ακινησία».

Συγκεκριμένα, με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. μέχρι
τις 31-12-2014, όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα απαλλαγούν από τα τέλη
κυκλοφορίας του έτους 2015. Οι κάτοχοι οχημάτων ανεξαρτήτως κυβισμού θα γλιτώσουν από την εφαρμογή
των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2015. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το
2015 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους.

Οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και να καταθέσουν τις πινακί-
δες των οχημάτων τους στις Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να προσκομίσουν:α) την άδεια κυκλο-
φορίας του οχήματος, β) τις πινακίδες κυκλοφορίας

γ) φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του
Ι.Χ, δ) απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2014, ε) υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα
σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο, στ) αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση
που ο προσερχόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΔΙΠΛΟ
ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Ο Αχαρναϊκός με ήρωα τον τερμα-
τοφύλακά του Παγούδη που όποτε
χρειάστηκε, επενέβη και κράτησε
την εστία του ανέπαφη πήρε σπου-
δαία νίκη στο Αίγιο κόντρα στον
Παναιγιάλειο 1-0. 

Το τέρμα που έδωσε το τρίποντο
στην ομάδα του Γιώργου Βαζάκα
σημειώθηκε στο 6' με αυτογκόλ του
Ακπαρίδη έπειτα από σέντρα του
Ταμπάκη.

Διαιτητής: Σελίμος (Λακωνίας) Βοη

θοί: Παλαμίδας (Λακωνίας), Αθα-
νασοπούλου (Μεσσηνίας)

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Μουράτ Σερο-
πιάν): Σταυριανός, Σανδραβέλης, 

Γκοτσούλιας (58' Σπίνουλας), Τζη-
μογιάννης, Ακπαρίδης, Τσατσαρής
(46' Μπουρλάκης), Σταμογιάννος,
Μίλιεβιτς, Σκαρτσίλας (66' Μπού-
νας), Ουρτάδο, Σεχολάρι.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βαζάκας):
Παγούδης, Εμέκα, Μωυσιάδης,
Ζώνας, Ταμπάκης (75' Στουρνά-
ρας), Γιέσιτς, Νιάρος, Ιωαννίδης,
Μανουσάκης (58' Καλογερόπου-
λος), Ιορδανίδης (85' Παπατόλιος),
Καλαμιώτης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΕΣΙΟ 

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Ο 26χρονος δεξιοπόδαρος επιθετικός Γιάννης Γκέσιος
ήρθε σε συμφωνία με την διοίκηση του Πανελευσινια-
κού  Α.Ο και θα προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες του
στην ομάδα των σταχυοφόρων. 

Φέτος ξεκίνησε την αγωνιστική χρονιά στον Απόλλων
1926, ενώ παλαιότερα έχει αγωνιστεί στην Αναγέννηση
Επανομής, στον Αιγινιακό,τον Ολυμπιακό Βόλου,τον
Άρη και την Κέρκυρα.

Με την φανέλα του Άρη και της Κέρκυρας έχει 20 συμ-
μετοχές και 4 γκολ στην SUPER LEAGUE.

Για την 10η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος μπάσκετ ΓΈθνικής ο
Μανδραικός επικράτησε στο κλει-
στό της Μάνδρας της Πεντέλης με
81-77 και σημείωσε την 5η νίκη στο
πρωτάθλημα. 

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε μεγά-
λη μέρα με τον  τον Αττίκο που
σημείωσε 25 πόντους και τους
Ηλιάδη 19(3), Σακελλάρη 17,
Καλεμτζάκη 12(1), χωρίς να υστερή-
σουν οι υπόλοιποι έκαναν ότι ήθε-
λαν στο παρκέ και δίκαια πήραν το
ρόζ φύλλο αγώνα.

Δεκάλεπτα: 40-44, 61-53, 81-77
Διαιτητές: Μπούκας-Πλιάκας

Μανδραϊκός (Μαρίνος): Μακρής 2,
Καμπερίδης, Αττικός 25, Κοντού-
λης, Καλεμτζάκης 12(1), Μάκος 6,
Σακελάρης 17, Κυρίτσης, Ηλιάδης
19(3)

Πεντέλη (Καρακώστας): Μάντζιος
12, Γασπάρης, Κατσαντώνης,
Μανιάτης 10, Αυγενικός 11, Λουγιά-
κης 10, Χαρτοματσίδης 2, Σταυρια-
νόπουλος 5(1), Μπίγγος 6, Καρα-
βασάνης 21(2), Μαντζιώρης.

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες):

1. Έσπερος Πατρών 18 (8-2)
2. Ένωση Ιλίου 18 (8-2)
3. Ζάκυνθος 17 (7-3)
4. Νίκη Αμαρουσίου 16 (6-4)
5. Πεντέλη 16 (6-4)
6. Προμηθέας Χαλανδρίου 16 (6-

4)
7. Απόλλων Αρχαίας Κορίνθου 16

(6-4)
8. Κεραυνός Αιγίου 15 (5-5)
9. Μανδραϊκός 15 (5-5)
10. Ακάδημος 14 (4-6)
11. Νήαρ Ηστ 14 (4-6)

12. Χαλάνδρι 13 (3-7)
13. Πέραμα 11 (1-9)
14. Κρανίδι 11 (1-9)

11η αγωνιστική (21/12):
Κεραυνός Αιγίου – Ακάδημος
Πέραμα – Κρανίδι
Νήαρ Ηστ – Μανδραϊκός
Ζάκυνθος – Προμηθέας Χαλανδρί-

ου
Χαλάνδρι – Εσπερος Πατρών
Ενωση Ιλίου – Απόλλων Αρχαίας

Κορίνθου
Πεντέλη – Νίκη Αμαρουσίου

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 81-77 ΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΗΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Σπουδαία επιτυχία για τον
Βύζαντα Μεγάρων που για
τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι
με τον Βασίλη Στασινόπουλο
στον πάγκο του πήρε λευκή
ισοπαλία στην Τρίπολη
κόντρα στον Παναρκαδικό
και ξέφυγε απο την επικίν-
δυνη ζώνη.

ΦΑΣΕΙΣ
10' Στρατάκης εκτελεί

φάουλ αλλά ο Ψυχογιός
μπλόκαρε την μπάλα. Κακή αντίδραση των παικτών του Παναρκαδικού.

54' Ο Σελμανάϊ μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Παναρκαδικού, ο Ψυχογιός βγήκε
και απομάκρυνε την μπάλα με τα πόδια, ο οποίος κέρδισε και φάουλ.

86' Κατακόρυφη η αγωνία: Ο Σελμανάι εκτελεί κόρνερ, κόντρες και νέο κόρνερ, απο-
μακρύνουν οι αμυντικοί του Παναρκαδικού.

90+3' Ο Στρατάκης εκτελεί κόρνερ από τα δεξιά, λάθος του Νάνου. Νέο κόρνερ για
τον Βύζαντα. Ο Στρατάκης εκτελέι, απομακρύνει ο Ψυχογιός. Ο Διαμαντόπουλος
σεντράρει, η μπάλα καταλήγει πλάγιο άουτ.

Παναρκαδικός: Ψυχογιός, Κυριακόπουλος, Μπούτας, Κωστάκης, Μπεντεβής, Βλα-
χοκυριάκος, Κώτσιρας, Δήμος (80' Πετρόπουλος), Αρδάμης, Καδάς, Αρώνης (75'
Νάνος). 

Βύζας Μεγάρων: Διαμάντης, Χουστουλάκης, Κολιόπουλος (50' Μιχαλόπουλος), Δια-
μαντόπουλος, Βασιλάκος, Σίδερης, Βλάχος, Αλεβίζος, Μητρόπουλος (85' Δέσπος),
Στρατάκης, Σελμανάι.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Παναργειακός – Αστέρας Μαγούλας 3-1 (47' Καρούτης, 79', 89' Ετόφ - 70' Επιτρο-

πάκης)
Παναρκαδικός – Βύζας Μεγάρων 0-0
Καλαμάτα – Δόξα Μανωλάδας 1-1 (5΄Καλαντζής - 12΄ Νικολόπουλος)
ΑΟ Λουτράκι – Ζακυνθιακός 1-0 (12΄ Σουσούνης)
Μανδραϊκός – Ερμής Κιβερίου 1-0
Πανελευσινιακός – Αιολικός 1-1 (48΄ Τσουμάγκας - 2΄ Τόρες)Σ
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
Β΄ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα KICK BOXING και κύπελλο ΤΑΕ ΚΒΟΝΤΟ η ομάδα

των Μεγάρων κατέκτησε 3 μετάλλια σε δύο μεγάλες διοργανώσεις. 
Σπερντέγια Αθηνά,

Ζενουνάι Ντάμπιτ 3η θέση
και Μαρία Οικονομοπού-
λου 3η θέση. Ακόμα στην
πρώτη οκτάδα της κατηγο-
ρίας τερμάτισαν οι: Βερά-
κης Αλέξανδρος, Θοδωρής
Παπαγιαννόπουλος,
Καστάνης Γιώργος, Μαρ-
κόπουλος μετά απο δύο-
τρείς νικηφόρους αγώνες.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ: 
ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 

(11η αγωνιστική)

Την Τετάρτη θα γίνει η 11η εμβόλιμη
αγωνιστική στην ΓΈθνική κατηγορία.

Αναλυτικά:
Πανελευσινιακός-Μανδραικός

Αχαική-Αστέρας Μαγούλας
Μανωλάδα-Παναργειακός

Ζακυνθιακός-Παναρκαδικός
Ερμής Κιβερίου-Λουτράκι

Αιολικός-ΠΑΟ Βάρδας
Βύζας Μεγάρων-Κύμη (3-0 α.α)

Ρεπό η Καλαμάτα

ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ (9η αγωνιστική)

Την Τετάρτη θα διεξαχθεί το πρόγραμ-
μα της εμβόλιμης 9ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Τετάρτη 17/12-15.00
Ηρακλής Ψαχνών-Χανιά

Αχαρναϊκός-Απόλλων Σμύρνης
Πανηλειακός-Ερμιονίδα

Καλλιθέα-Επισκοπή
ΑΕΚ-Φωστήρας (18.00-ΟΤΕ ΤV)

Πέμπτη 18/12
Άλιμος-Παναχαϊκή (17.00-ΟΤΕ ΤV)

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ. ΙΣΟΠΑΛΟΙ 3-3

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΟΥ ΧΑΛΥΨ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΗΓΑΣΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

Φιλανθρωπικός αγώνας ποδο-
σφαίρου έγινε στο γήπεδο της
παραλίας Ασπροπύργου, ανάμεσα
στους εργαζόμενους του Χάλυψ και
την γυναικεία ομάδα του Πήγασου
Θριασίου. 
Το τελικό σκόρ τελείωσε 3-3. Τα

έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα
Φωλιά στην Ελευσίνα σε παιδιά που
έχουν ανάγκη την στήριξη όλων
μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ: 
<<Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟ>>

<<Χαράς ευαγγέλια>> και
χαμόγελα στο Μενίδι για την
σπουδαία νίκη της ομάδος
του Αχαρναικού στο Αίγιο
επι του Παναιγιαλείου.

Ο  προπονητής του Αχαρ-
ναϊκού, Γιώργος Βαζάκας
είπε: Συγχαρητήρια στους
ποδοσφαιριστές μου αλλά

και στον Παναιγιάλειο που είναι μια καλή και νοικοκυ-
ρεμένη ομάδα, όμως σε αυτές τις καταστάσεις όλοι
πρέπει να στηρίζουν τις ομάδες, καθώς τον Μάιο κρί-
νονται όλα. Έχω αρκετούς φίλους στο Αίγιο και εύχομαι
και θέλω ο Παναιγιάλειος να πετύχει τον στόχο του και
να μπει στα play offs».

Όταν κάνεις μια νίκη  όπως αυτή στο Αίγιο δεν μπο-
ρείς να μην είσαι ευχαριστημένος παίζοντας με μια από
τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Οι ποδο-
σφαιριστές μου απέδειξαν σήμερα πως έχουν… μέταλ-
λο παίρνοντας μια σπουδαία νίκη και αντιδρώντας
άμεσα από το παιχνίδι με τον Άλιμο, όπου η ομάδα δεν
πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Οι παίκτες μου έδει-
ξαν από την πρώτη στιγμή ότι ήθελαν τη νίκη, την
ζητούσαν, κατορθώνοντας στην μία φάση που δημι-
ουργήσαμε να βάλουμε το γκολ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ:  «Ξέραμε πως σήμερα
θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς όλη
την εβδομάδα δουλέψαμε για τη νίκη, παίκτες και τεχνι-
κό τιμ είχαμε στόχο σήμερα τη νίκη, το πιστέψαμε και
παίζοντας σωστά τακτικά έχοντας και την τύχη με το
μέρος μας πήραμε τους τρεις βαθμούς. Σίγουρα θα
είμαστε από τις λίγες ομάδες που θα φύγουν με βαθ-
μούς από το Αίγιο, καθώς ο Παναιγιάλειος είναι μια
πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα. Καλή συνέχεια στον
Παναιγιάλειο».
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ΕΠΣΔΑ: 
Ποινές παραγόντων
και σωματείων 10ης
αγωνιστικής και 3ης

κυπέλλου 

Απο την Πειθαρχική Επιτροπή της
ΕΠΣΔΑ  καλούνται σε έγγραφη απο-
λογία οι παρακάτω : 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Θηβαίος Γεώργιος (προπονητής

Αστέρα Ανω Λιοσίων για τα αναγρα-
φόμενα στο φΑ της 6/12/2014 . 

Κατσάφαρος Μιχάλης(προπονη-
τής Ηρακλή Ελευσίνας , για τα ανα-
γραφόμενα.στο φΑ της 7/12/2014 . 

Μαύρος Γεώργιος(προπονητής
Ακράτητου) , για τα αναγραφόμενα
στο φΑ και την έκθεση παρατηρητη
της 10/12/2014 .

ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ:

Πρίφτης Ιωάννης(προπονητής
Ικαρου) -τιμωρείται 10ημέρες εκτός
αγωνιστικών χωρων + 50 ευρώ 

Ατταλος Νέας Περάμου - τιμωρεί-
ται με 200ευρω πρόστιμο για τα

αναγραφόμενα στο Φ.Α. Στην έκθε-
ση παρατηρητή του αγώνα της
29/11/2014 . 

Λιαιλίας(προπονητής Απόλλων
Ποντίων Ασπροπύργου- τιμωρείται
10 ημέρες εκτός αγ. Χώρων και 50
ευρώ πρόστιμο . 

Σωματείο ΑΓΣ Νέας  Περάμου ,
500 ευρώ  χρηματικό πρόστιμο και
2 αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο
.(άρθρο.15 παρ2α , 3στ, 4α ,6α,
γ8αβ ) 

Ράλλης Χρήστος(προπονητής
Εθνικός Πανοράματος - εγγράφως
επίπληξη και 50 ευρώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 1,7%
Εurostat: Το μέσο πραγματικό

αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα
αυξήθηκε φέτος κατά 4,4%

Αύξηση 4,4% σημείωσε το 2014 το μέσο πραγματι-
κό αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα (μέσο πραγματικό
εισόδημα ανά εργαζόμενο), ενώ στην ΕΕ μειώθηκε
κατά 1,7%, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(Eurostat).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, η μείω-
ση του μέσου πραγματικού εισοδήματος στην ΕΕ το
2014 είναι αποτέλεσμα της πτώσης του πραγματικού
αγροτικού εισοδήματος κατά 4%, η οποία αντισταθμί-
στηκε μερικώς από τη μείωση των απασχολούμενων
στον αγροτικό τομέα κατά 2,3%. 

Η μείωση του εισοδήματος προκύπτει κυρίως από
την πτώση της αξίας της γεωργικής παραγωγής κατά

6% και της αξίας της ζωικής παραγωγής κατά 0,9%,
σε συνδυασμό με τη μείωση του πραγματικού
κόστους των εισροών κατά 3,6%.

Σε σύγκριση με το 2013, το πραγματικό μέσο αγρο-
τικό εισόδημα εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί φέτος σε οκτώ
από τις χώρες - μέλη της ΕΕ και έχει μειωθεί σε είκοσι
χώρες. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στη Σλοβενία
(+13,3%), την Ουγγαρία (+9,1%), την Τσεχία (+7,2%)
και τη Βρετανία (+6,9%) και οι μεγαλύτερες μειώσεις
στη Φινλανδία (-22,8%), στη Λιθουανία (-19,4%), στο
Βέλγιο (-15,2%), την Ιταλία (-11%), την Εσθονία (-
10,9%) και τη Δανία (-10,1%).

Σε σύγκριση με το 2005, το μέσο πραγματικό αγρο-
τικό εισόδημα στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση
27,1% και στην ΕΕ 34,4%. Στην περίοδο 2005-2014,
το εισόδημα αυξήθηκε σε 19 χώρες, έμεινε σταθερό σε
3 χώρες, ενώ μειώθηκε στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα,
την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, την Κροατία και το Βέλγιο

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκθεση του ΟΟΣΑ: Πρώτοι στο τσιγάρο 
οι Ελληνες, αλλά τελευταίοι στους θανάτους

Στο τσιγάρο και τα φάρμακα φαίνεται ότι το έχουν ρίξει οι
Έλληνες την περίοδο της κρίσης, καθώς σε σχέση με την υπό-
λοιπη Ευρώπη η χώρα μας είναι πρώτη στο κάπνισμα (40%
του πληθυσμού, έναντι 20% σε άλλες χώρες), αλλά και στην
κατανάλωση φαρμάκων και αντιβιοτικών.

Παράλληλα, εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά έκθεσης σε
αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Τα παραπάνω στοιχεία
παρουσιάζονται στην κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του ΟΟΣΑ «Η Υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2014», που
κυκλοφόρησε πρόσφατα και δημοσιεύει η «Ημερησία».

Παρά την «αντισυμβατική» συμπεριφορά τους σε θέματα
όπως το κάπνισμα και την κατανάλωση φαρμάκων, οι Έλληνες
εμφανίζονται... σκληρά καρύδια, μιας και η χώρα μας βρίσκεται 

στις τελευταίες θέσεις αναφορικά με τους θανάτους από καρ
διαγγειακές παθήσεις (115 θανάτους ανά 100.000, όταν στην

υπόλοιπη Ευρώπη είναι 350 ανά 100.000 κατοίκους) και καρ-
κίνους (με 200 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 300).

Υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας (κατά 70%) εμφανίζουν οι
άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες σε όλες τις χώρες. 

Η διαφορά, το 2011, ήταν μεγαλύτερη σε Γαλλία, Ελλάδα,
Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και
Λουξεμβούργο, με το ποσοστό για τους άνδρες να είναι πάνω
από δύο φορές υψηλότερο.

Αντίστοιχα, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου είναι υψηλότερα
σε βόρειες και δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, με τη Δανία, Γαλλία,
Βέλγιο και Νορβηγία να είναι πάνω από 300 τα νέα κρούσμα-
τα καρκίνου ανά 100.000 κατοίκους το 2012. 

Τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν σε ορισμένες χώρες
της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία (περί
τις 200 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους).

Στον γυναικείο πληθυσμό την πρώτη θέση κατέχει ο καρκίνος 
του μαστού (30% κατά μέσο όρο), με υψηλότερα ποσοστά

εμφάνισης στη Δυτική Ευρώπη (Βέλγιο, Γαλλία, Κάτω Χώρες
και Γερμανία), τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία
(25% ή περισσότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε.). Η Ελλάδα είχε
το χαμηλότερο ποσοστό και ακολουθούν χώρες της Βαλτικής
(Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία), η Ρουμανία και η Πολωνία.

Στους άνδρες, στη πρώτη θέση βρίσκεται ο καρκίνος του
προστάτη σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και αντιπροσω-
πεύει το 25% όλων των νέων διαγνώσεων καρκίνου το 2012.
Ακολουθούν ο καρκίνος του πνεύμονα (15%), του παχέος εντέ-
ρου (13%) και του καρκίνου της ουροδόχου κύστης (7%). 

Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν χώρες στη δυτική Ευρώπη,
όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ελβετία καθώς και στις σκαν-
διναβικές χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία και Φινλανδία). 

Η Ελλάδα είχε τα χαμηλότερα ποσοστά και ακολουθούν
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία,
Ρουμανία, Πολωνία και Ουγγαρία).

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ

Απίστευτο: Δεν έχουν παγώσει οι κατασχέσεις για εκείνους 
που ρύθμισαν τα χρέη τους

Μπορεί οι επικυρωμένες αιτή-
σεις για την υπαγωγή στη ρύθ-
μιση των 100 δόσεων να ξεπερ-
νούν τις 75.000, αλλά τα προ-
βλήματα για τους φορολογουμέ-
νους δεν έχουν τελειωμό.

Χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσί-
ου, για τους οποίους αν και
είχαν κινηθεί μέτρα αναγκαστι-
κής είσπραξης προχώρησαν σε
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών τους, βρίσκονται τώρα μπροστά σε ένα ακόμα παραλογισμό της ελληνικής Δημόσιας
Διοίκησης καθώς διαπίστωσαν πως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί δεν «πάγωσαν».

Η ψήφιση του υποτιθέμενου ευνοϊκού νόμου 4035- τροποποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου-
δεν απάλλαξε τους οφειλέτες από τον εφιάλτη του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων). Αντί να «παγώσει» η διαδικασία της αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων,
από τη στιγμή που ο φορολογούμενος εντάχθηκε στην ρύθμιση με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται και εξυπηρετεί κανονικά τις δόσεις, η εφορία συνεχίζει ακάθε-
κτη τη δέσμευση των όποιων εισοδημάτων του οφειλέτη εντοπίζει.

Άρση της κατάσχεσης γίνεται μόνο στην περίπτωση που ο φορολογούμενος καταβάλλει το
50% της ρύθμισης, καθώς και των φόρων που εκκρεμούν μετά την 1η Οκτωβρίου.

Οφειλές που δημιουργούνται μετά την ημερομηνία αυτή μπορούν να ενταχθούν μόνο στην
παλαιά ρύθμιση και να καταβληθούν σε έως 12 δόσεις.

Πάντως, το ποσό της κατάσχεσης μπορεί να περιοριστεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της φορολογικής διοίκησης. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από
χιλιάδες οφειλέτες.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ

Ξεκινά η επένδυση της Cosco
Μπορεί οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας να έσβησαν κάθε ελπίδα για τήρηση

των χρονοδιαγραμμάτων στην υπόθεση αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ, ωστόσο η κυβέρνη-
ση επιδιώκει να επικυρωθεί από την ολομέλεια της Βουλής αυτή την εβδομάδα ο φιλικός δια-
κανονισμός με την Cosco, ώστε να ξεκινήσουν μέχρι τέλος του χρόνου οι εργασίες στον Πει-
ραιά για την επέκταση στο δυτικό τμήμα του προβλήτα ΙΙΙ.

Το κείμενο της συμφωνίας με τους Κινέζους πήρε την υπογραφή του υπουργού Οικονομι-
κών Γκίκα Χαρδούβελη και εντός της εβδομάδας αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση τρο-
πολογία.

Με βάση την τελική συμφωνία με τους Κινέζους, που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου από
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ ΑΕ Γιώργο Ανωμερίτη και τον διευθύνο-
ντα σύμβουλο της ΣΕΠ ΑΕ cpt. Fu Cheng Qiu, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, η ετήσια εγγυημένη δυναμικότητα αυξάνεται στα 4.750.000 κοντέινερ και η
θυγατρική της Cosco θα καταβάλλει πέναλτι για κάθε κοντέινερ κάτω από αυτά τα επίπεδα.

Λόγω του γεγονότος ότι το θέμα της αναστολής του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος
για μετά το 2021, οπότε και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο προβλήτας ΙΙΙ, έχει συνδεθεί
άμεσα με την εγγυημένη δυναμικότητα και ελάχιστη διακίνηση, τα οικονομικά δεδομένα τίθε-
νται σε νέα βάση υπολογισμού αναφορικά με την ελάχιστη διακίνηση φορτίων. Θα ανέρχε-
ται πλέον σε 3.087.500 teu και κάτω από αυτό το όριο θα καταβάλλεται πέναλτι από τη ΣΕΠ
ΑΕ στον ΟΛΠ ΑΕ, ενώ η ετήσια εγγυημένη δυναμικότητα θα ανέρχεται το 2021 σε 4.750.000
teu.

Πρόκειται για δύο βασικά σημεία τα οποία λειτουργούν εξισορροπητικά με την αναστολή
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Οπως έχει σημειωθεί, εξάλλου, από το 2013 το
συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερο του ελάχιστου εγγυημένου. Η συνολική
επένδυση ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ.

Αυξάνεται η ετήσια δυναμικότητα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ σε 6,2 εκατομμύρια κοντέινερ. Το
μεταβλητό αντάλλαγμα παραμένει σταθερό στο 24,5% επί των εσόδων της ΣΕΠ, ενώ επε-
κτείνονται τα σταθερά ανταλλάγματα Ι και ΙΙ (ενοίκια έκτασης και μήκος προβλητών) και στον
δυτικό προβλήτα ΙΙΙ. Στη θέση του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος μετά το 2021, το
οποίο υπό όρους αναστέλλεται, καθιερώνεται ως αντιστάθμισμα αυξημένη «εγγυημένη
δυναμικότητα» και «ελάχιστη εγγυημένη δυναμικότητα» ύψους 4.750.000 κοντέινερ και
3.087.500 κοντέινερ αντιστοίχως.

Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, «με αυτή
την επένδυση το λιμάνι του Πειραιά καθίσταται πρωταγωνιστής στη Μεσόγειο. Η καθαρά
παρούσα αξία της καινούργιας σύμβασής μας ανέρχεται στα 678 εκατομμύρια ευρώ και
παράλληλα δημιουργούνται οι υποδομές στο λιμάνι του Πειραιά, που μπορούν να φιλοξε-
νήσουν πάνω από 6 εκατομμύρια κοντέινερ ετησίως».
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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

- 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

(18.3.13)

Το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά βίου Μάθη-
σης χρηµατοδοτεί, µέσω της Εθνικής
Υπηρεσίας του Προγράµµατος της Ε.Ε
"Νέα Γενιά σε Δράση", την Κοιν.Σ.Επ.
"ΑΚΤΙΝΑ", κατόπιν σχετικής πρότασης,
που υπέβαλλε, µε σκοπό την υλοποίη-
ση δράσης µε τίτλο "Η απολογία του
Σωκράτους", τότε και τώρα.

Μετά την ολοκλήρωση των σεµιναρίων
που υλοποιούνται στην "Ακτίνα" από τις
15 Σεπτεµβρίου, στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης, νέοι και νέες δηµι-
ουργοί και καλλιτέχνες πρόκειται να
παρουσιάσουν στο Πνευµατικό Κέντρο
του Δήµου Χαϊδαρίου το σπουδαίο και
ταυτόχρονα διαχρονικό κείµενο του Πλά-
τωνα.

Το κείµενο της παράστασης έχει την
καλλιτεχνική πινελιά του Λεωνίδα Χρυ-
σοµάλλη και στοιχεία από την απολογία
κατά Ξενοφώντα, καθώς και από "Αληθι-
νή Απολογία του Σωκράτη" κατά Βάρνα-

λη. Η παράσταση είναι προϊόν συλλογι-
κής καλλιτεχνικής δηµιουργίας, αφού για
την διεκπεραίωσή της συνεργάστηκαν
αρµονικά καλλιτέχνες διαφόρων ειδικο-
τήτων, που εκπαίδευσαν, γι' αυτόν τον
λόγο, νέους και νέες δηµιουργούς.

Άνεργοι νέοι ασχολήθηκαν µε την υπο-
κριτική, τη φωτογραφία, την σκηνογρα-
φία, την ενδυµατολογία, µελέτησαν το
λόγο του Σωκράτη και ήρθαν σε επαφή
µε τα βαθύτερα νοήµατα που αναδει-
κνύονται διαχρονικά από την απολογία
του. Το αποτέλεσµα των προσπαθειών
µας θα παρουσιαστεί στο κοινό µε τη
µορφή θεατρικής παράστασης.

Η θεατρική παράσταση θα ανέβει στις
22 και 23 Δεκεµβρίου, στις 8:30 µµ

στη Θεατρική Σκηνή του Πνευµατικού
Κέντρου του Δήµου Χαϊδαρίου.

Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Νέοι δηµιουργοί και καλλιτέχνες παρουσιάζουν  
το σπουδαίο και  διαχρονικό κείµενο του Πλάτωνα 

"Η απολογία του Σωκράτους"

Στο Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Χαϊδαρίου 

Στις Αχαρνές η συναυλία για την 23η 
Επέτειο Ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας 

του Καζακστάν 
Ο Δήμος Αχαρνών σας προσκαλεί στη συναυλία αφιερωμένη

στην 23η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας 
του Καζακστάν και στην γιορτή του Πρώτου Προέδρου. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2014 
και ώρα 17:30μμ στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 

με την συμμετοχή των βραβευμένων  καλλιτεχνών
από το Καζακστάν στην Ελλάδα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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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.

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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

ΑΔΑ: ΩΩΥΤΩΗ3-ΟΗΛ

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 Προγράμμα-

τος Προληπτικού  Οφθαλμο-
λογικού-Καρδιολογικού-

Ορθοπεδικού Ελέγχου σε
μαθητές των Δημοτικών Σχο-
λείων 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
αποτελεί το τρίτο (αυτοτελές)
Υποέργο της ενταγμένης Πράξης
με τίτλο: «Υλοποίηση Προγράμ-
ματος Προληπτικού  Οφθαλμο-
λογικού-Καρδιολογικού-Ορθοπε

δικού Ελέγχου σε μαθητές των 
Δημοτικών Σχολείων του

Δήμου Χαϊδαρίου».  Η εν λόγω
Πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα
Προτεραιότητας 14 του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος ««Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
με κωδικό ΟΠΣ 374700 και συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
και από Εθνικούς Πόρους (εθνι-
κή συμμετοχή). Ο συνολικός
Προϋπολογισμός του Έργου
ανέρχεται στο ποσό των εβδομή-
ντα τεσσάρων χιλιάδων, εξακο-
σίων εξήντα εννέα και εβδομήντα
Ευρώ: € 74.699,7. Οι δαπάνες
του Έργου θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του ΠΔΕ (ενάριθμος
κωδικός ΣΑΕ: Ε0918
2012ΣΕ09180048). Το εν λόγω
έργο είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικ.
έτους 2014 (Κ.Α. 00.6142.0041).

Περιγραφή του αντικειμένου
του έργου.

Τo έργο αφορά στην υλοποίη-
ση προγράμματος προληπτικού
οφθαλμολογικού-καρδιολογικού-
ορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές
της Γ’, Δ’, Ε’ &  ΣΤ’ τάξης των
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Χαϊδαρίου και θα περιλαμβάνει
έλεγχο για καρδιακά φυσήματα

(με στηθοσκόπιο),έλεγχο με
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχο 

οπτικής οξύτητας, στερεοσκοπι
κής όρασης, με σχισμοειδή

λυχνία, τονομέτρηση, βυθοσκό-
πηση 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 διαπι-
στωθεί συμπτωματολογία):
ΟΜΣΣ (F+P),ή, πλάγια και προ-
σθιοπίσθια ακτινογραφία των
ποδιών σε στήριξη).

Τόπος παράδοσης.
Οι εγκαταστάσεις των Δημοτι-

κών Σχολείων του Δήμου Χαϊδα-
ρίου και οι εγκαταστάσεις του
Αναδόχου, σύμφωνα με την προ-
κήρυξη.

Διάρκεια υλοποίησης του
έργου.

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

Προσφορές για μέρος του
έργου – Εναλλακτικές προ-
σφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή
προσφορές για μέρος του έργου
απορρίπτονται.

Διάθεση Τευχών Δημοπράτη-
σης - Πληροφορίες.

Η διάθεση των τευχών δημο-
πράτησης (μελέτη, διακήρυξη)
γίνεται μέσω της διαδικτυακής
πύλης  HYPERLINK

"http://www.promitheus.gov.gr"
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν αιτήματα για
παροχή συμπληρωματικών πλη-
ροφοριών ή διευκρινίσεων για το
περιεχόμενο των τευχών δημο-
πράτησης, ηλεκτρονικά μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι και τις 05/01/2015. Υπεύ-
θυνοι επικοινωνίας: 1) M. Συλά-
κου,  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: niko-
letta@haidari.gr. Το πλήρες κεί-
μενο των τευχών δημοπράτησης
διατίθεται και ηλεκτρονικά και
μέσω του ιστότοπου  HYPER-
LINK "http://www.haidari.gr"
www.haidari.gr. 

Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα
υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι-
κά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κατα-
ληκτική 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
καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών, ήτοι, στις
20/01/2015 και ώρα 11:00 π.μ.
μέσω των αρμόδιων πιστοποιη-
μένων στο σύστημα μελών της
κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και διαδικασιών. 

Διαδικασία ανάθεσης, διαδι-
κασία αξιολόγησης και κριτή-
ρια επιλογής του αναδόχου.

Ανοικτός Διαγωνισμός, με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο τεύχος Δια-
κήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
Ενώσεις φυσικών ή / και νομικών
προσώπων τα οποία ασκούν
σχετική με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο επαγγελματική δρα-
στηριότητα και είναι εγγεγραμμέ-
να στα οικεία Επαγγελματικά
Μητρώα ή Επαγγελματικές
Οργανώσεις και τα οποία έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομο-
θεσία 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 Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. Επίσης,
για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπο-
γραφής και να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr)

Εγγύηση Συμμετοχής.
Κάθε προσφορά πρέπει να

συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό, ύψους τεσσά-
ρων χιλιάδων επτακοσίων τριά-
ντα τέσσερα Ευρώ και εννιακο-
σίων ογδόντα πέντε λεπτών, € 1.
493,99 δηλαδή ποσοστό 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης.

Ισχύς των προσφορών.
Οι Προσφορές ισχύουν και

δεσμεύουν τους υποψήφιους
Αναδόχους για έξι (6) μήνες από
την επόμενη μέρα της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥ        
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

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 ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο
6972203340

16.11.12

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

ενεργειακά.         ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιΜονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι--

ίας- ταρατσών.        ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίαςΕγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       θερμότητας.       
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 δωρεΠιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρε--

άν. άν. 
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 αυθαιρέκατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ--
του. του. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορείΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί
να φτάση και να ξεπεράση το 70%.να 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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Δώρο Χριστουγέννων: Πότε
καταβάλλεται – Ποιοι το δικαιούνται

Οπως ενημερώνει το Κέντρο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομέ-
νων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ), δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται
στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση
αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη
ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημε-
ρομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το
δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ετσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδό-
τη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη αυτήν τη χρονική περίοδο,
δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαι-
ούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με έναν (1) μηνιαίο μισθό
για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους
αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Οσοι όμως από τους μισθωτούς που η σχέση τους με τον εργο-
δότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που προανα-
φέρθηκε, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία
τους, είτε γιατί απολύθηκαν, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου
ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε
αυτήν τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν
ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με
το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας
της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρό-
τερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι καταβαλλό-
μενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθω-
τούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή
σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες το δώρο
Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που κατα-
βάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Καταβαλ-
λόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών απο-
δοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο
μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε
χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ) εφόσον κατα-
βάλλεται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης 

από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάλη-
ψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει
του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1-5-2014
μέχρι 31-12-2014. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που
έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό με τον αριθμό των ημε-
ρών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθη-
κε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες
(σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως δώρο Χρι-
στουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με
πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μει-
ωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησής τους
από 01/05/2014 έως 31/12/2014.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από πέντε ημέ-
ρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και
λιγότερες από έξι ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμε-
νους με εξαήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων ένα ημερο-
μίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο
διάστημα από 01/05/2014 έως 31/12/2014.

Για τον υπολογισμό του δώρου, δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά
τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα
ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Ακόμη, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων εορ-
τών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλι-
στική δραστηριότητα, δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδει-
ας, (εκτός και αν προβλέπεται από ΣΣΕ, Διαιτητικές Αποφάσεις,
επιχειρησιακές συμβάσεις κλπ).

Σε περίπτωση ασθένειας αφαιρούνται μόνον οι ημέρες που
έλαβε επίδομα ασθενείας από τον Ασφαλιστικό Φορέα,.

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα
πρέπει να γίνει έως τις 21/12, ενώ η ημερομηνία 31/12 είναι το
απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του. Το δώρο των εορτών,
υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών,
ενώ δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε
χρήμα.

Σε περίπτωση που το δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί
έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επι-
θεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφο-
ρά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την
άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ παράλλη-
λα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση
της αυτόφωρης διαδικασίας.

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας 
για 7.000 πτυχιούχους ανέργους έως 29 ετών

Στις φλόγες 
τυλίχτηκαν Ι.Χ. 

σε Μενίδι
και Μαρούσι

Συναγερμός σήμανε στην Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, από τα δύο
νέα κρούσματα εμπρησμών Ι.Χ.
σε Μενίδι και Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
αστυνομικών αρχών δεν πρόκει-
ται για τυχαία περιστατικά, αλλά
για εμπρησμό.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη
πριν από μερικά 24ωρα στις
00.50, όταν αυτοκίνητο που βρι-
σκόταν σταθμευμένο στγ συμβο-
λή των οδών Ξενοφώντος και
Βίκτωρος Ουγκώ στο Μενίδι, τυλί-
χτηκε στις φλόγες, ενώ λίγα λεπτά
αργότερα υπήρξε και νέο "χτύπη-
μα", αυτή σε Ι.Χ. που βρισκόταν
επί οδού Νικηφόρου Λύτρα 9 στο
Μαρούσι

Και στα δύο συμβάντα η επέμ-
βαση της Πυροσβεστικής ήταν
άμεση, καθώς δεν προκλήθηκαν
περαιτέρω ζημιές σε άλλα οχήμα-
τα!

Ανοίγει ο δρόμος για την
υλοποίηση του νέου προ-
γράμματος επαγγελματι-

κής κατάρτισης του ΟΑΕΔ για
7.000 πτυχιούχους ανέργους,
σύμφωνα με τον διοικητή του
οργανισμού, Θεόδωρο Αμπατζό-
γλου.Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ και
ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, με
στόχο την κατάρτιση και απασχό-
ληση στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται στην ανά-
πτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και
σε θέματα οργάνωσης – λειτουρ-
γίας επιχειρήσεων, επαγγελματι-
κής συμπεριφοράς, βασικής
επαγγελματικής ορολογίας και
διαχείρισης εργασιακού χρόνου.
Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει 208 ώρες θεωρητικής
κατάρτισης και 832 ώρες πρακτι-
κής άσκησης σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις. 
Η συνολική διάρκειά του ανέρ-

χεται σε 1.040 ώρες και ολοκλη-

ρώνεται εντός 12 μηνών.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επι-

ταγή κατάρτισης, ενώ προβλέπε-
ται και η χορήγηση εκπαιδευτι-
κού επιδόματος τόσο κατά τη
διάρκεια της θεωρητικής κατάρτι-
σης, όσο και κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης.

Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο
πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: α)
να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτα-
της Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή
του εξωτερικού αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης
περί αναγνωρισμένων επαγγελ-
ματικών προσόντων, πτυχιούχοι
πτυχιούχων τυπικής Ανώτατης
Εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το
ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία β) να είναι εγγεγραμ-
μένοι στο μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ
Το προσεχές διάστημα θα εκδο-

θεί σχετική πρόσκληση για το
πρόγραμμα και όσοι ενδιαφέρο-
νται θα κληθούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότο-
πο www.voucher.gov. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας

και εφόσον επιλεγούν, οι επιδο-
τούμενοι άνεργοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στον πάροχο
κατάρτισης για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.


