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Παραμονή Χριστουγέννων
Ευγενία, Ευγενούλα, 
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Την Οργανωμένη εγκατάσταση διαχείρισης
απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής επισκέφθηκε τη
Δευτέρα η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δού-

ρου, μαζί με τους  Περιφερειακούς Συμβούλους της
παράταξης «Δύναμης Ζωής». Ο Αναπληρωτής Προϊ-
στάμενος στη Διεύθυνση  Διάθεσης Υπολειμμάτων-
Αποβλήτων, μηχανολόγος – μηχανικός, Παναγιώτης
Γιαννόπουλος ενημέρωσε για τις λειτουργίες και τις
εγκαταστάσεις του χώρου.  

Μετά από την επίσκεψη, η Περιφερειάρχης έκανε την
εξής δήλωση:

«Τον χώρο τον είχα επισκεφθεί
και προεκλογικά, πριν αποκτή-
σω την ιδιότητα του προέδρου
του ΕΔΣΝΑ. Σήμερα η επίσκεψή
μας σε τούτο το χώρο έχει διπλή
σημασία. 

Συμβολική και ενημερωτική.
Βρισκόμαστε μπροστά από το
χώρο εναπόθεσης απορριμμά-
των, σε έναν χώρο, που  σύμφω-
να με την έκθεση της Επιτροπής
Αναφορών της ΕΕ, είναι μνημείο
περιβαλλοντικού χάους, αρρώ-
στιας και ανθρώπινου πόνου για
τις τρεις επόμενες γενιές.

Το πρόγραμμά μας, για την Περιφέρεια Αττικής είναι
σταδιακά, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η Φυλή να
κλείσει. Επισκεφθήκαμε ορισμένους χώρους, όπως το
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίη-
σης (ΕΜΑΚ), τον αποτεφρωτήρα  νοσοκομειακών – επι-
κίνδυνων αποβλήτων, χώρο μοναδικό σε όλη την Ελλά-
δα. 

Στο δικό μας πρόγραμμα, που ακολουθεί τις ευρωπαϊ-
κές οδηγίες, ο αποτεφρωτήρας πρέπει να εγκατασταθεί
σε άλλη ειδική ζώνη ασφάλειας, που να μην βρίσκεται
τόσο κοντά στον αστικό και κοινωνικό ιστό.’’

Κλιμάκιο του
Παγκόσμιου
Οργανισμού

Υγείας (Π.Ο.Υ.) επι-
σκέφθηκε το Προα-
ν α χ ω ρ η σ ι α κ ό
Κέντρο Κράτησης
Μεταναστών που
λειτουργεί στην Αμυ-
γδαλέζα Αχαρνών,
με σκοπό  να διαπι-
στώσουν τις συνθή-
κες διαβίωσης των
μεταναστών με
κύριο στόχο τη βελ-
τίωση τους και την
καλύτερη διαχείριση
τυχόν υγειονομικών
προβλημάτων τους..

Τους εκπροσώ-
πους του Π.Ο.Υ.
υποδέχθηκαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-
που και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας Ανατολικής Αττικής Γιάννης Κλεινάκης και στη συνέ-
χεια όλοι μαζί ξεναγήθηκαν στους χώρους του κέντρου
από εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ), του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας που έχει την ευθύνη για τη φύλαξη της δομής.

Οι ξένοι ειδικοί S. Severoni, M. Dembec, S. Montes, M.
A. Blanco, S. Abigale ενημερώθηκαν για την υγειονομι-
κή κάλυψη των μεταναστών και τη γενική λειτουργία της
δομής που φιλοξενεί 1.520 άτομα και έχει δυναμικότητα
2.000 ατόμων.

Κλιμακίο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
στο Κέντρο Μεταναστών της Αμυγδαλέζας

Καλύτερη διαχείριση τυχόν υγειονομικών
προβλημάτων ζήτησαν οι επόπτες 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΧΑΟΥΣ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΦΥΛΗΣ 
ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 

Τόνισε η Ρένα Δούρου κατά την επίσκεψή της 
στις εγκαταστάσεις ΟΕΔΑ της περιοχής 



Σε ειδική ημερίδα με τίτλο «Horizon 2020 & Κοινω-
νική Οικονομία: Δυνατότητες & Εμπειρίες Χρημα-
τοδότησης των Ο.Τ.Α.» συμμετείχε ο Δήμαρχος

Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός. Το workshop που απευ-
θυνόταν σε Δημάρχους και Γενικούς Γραμματείς Δήμων,
πραγματοποιήθηκε στο Hilton το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
2014. Την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας
& Αξιολογητής στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Horizon 2020), Δρ.
Ιωάννης Νασιούλας. 

Στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός τόνισε: «Πάντα πίστευα ότι αποστολή ενός
σύγχρονου Δήμου, είναι να εξασφαλίζει κοινωνική συνο-
χή και ισότιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών του. Στο
πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αχαρνών τα επόμενα χρόνια έχει
μπροστά του μία ξεκάθαρη πρόκληση: Να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις για ένα δήμο με βιώσιμη προο-
πτική ανάπτυξης, και ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς κοι-
νωνικούς αποκλεισμούς. Για το λόγο αυτό, έχουμε εντά-
ξει στον σχεδιασμό μας, μεταξύ άλλων, δράσεις 

ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και
το περιβάλλον. Δράσεις που θα γεννήσουν νέες θέσεις
εργασίας και θα δώσουν προοπτική ανάπτυξης. Στόχος
μας να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινωνικό ιστό μέσα
στον ήδη υπάρχοντα, να δώσουμε προοπτική και ελπίδα
σε ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο, και να
τους επανεντάξουμε στην κοινωνία μας, ως ενεργά μέλη,
χωρίς αποκλεισμούς αλλά με κοινωνική αλληλεγγύη. Το
στοίχημα για τον Δήμο Αχαρνών το 2020 είναι να έχει
μετασχηματιστεί σε μία ζωντανή κυψέλη, μία σύγχρονη
πόλη που θα διασφαλίζει ασφάλεια, κοινωνική συνοχή
και κοινωνική ανταποδοτικότητα για όλους τους δημότες
μας».

Παρεμβάσεις στο workshop Horizon 2020 έκαναν
ακόμα ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ Δημήτρης Κάρναβος, ο
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής κ Νίκος Μπάμπαλος, ο κ
Αντώνης Αντωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου
Αργυρούπολης – Ελληνικού, η κα Δέσποινα Ασλάνο-
γλου, Γενική Γραμματέας Δήμου Σαρωνικού, ο κ Νικόλα-
ος Κρημνιανιώτης, Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη
Πόλη, και η κα Κυριακή Νικολαΐδου, Γενική Γραμματέας
Δήμου Αλίμου. 

Παρέμβαση του Δημάρχου Αχαρνών
στο Χίλτον για τις δυνατότητες  

χρηματοδότησης των ΟΤΑ

Γ. Κασσαβός: «Πρέπει να 
διασφαλίσουμε την κοινωνική

συνοχή και την κοινωνική 
ανταποδοτικότητα για όλους

τους δημότες μας».
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ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΝΟΙ
ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ 

ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

Δέ κ α
τόνους
π ορτο-

κάλια και δέκα
τόνους ακτινίδια
διένειμε, την
Τρίτη 16 και την
Πέμπτη 18
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ
2014 η Κοινωνι-
κή Υπηρεσία
του Δήμου
Φυλής σε οικο-
γένειες εγγεγραμμένων- κάτω από τα όρια της φτώχειας- δικαι-
ούχων δημοτών, στα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι και τη Χασιά. 

Η διανομή φρούτων εντάσσεται στο πλαίσιο της Δωρεάν Δια-
νομής και Παραλαβής Αποσυρόμενων προϊόντων της Περιφέ-
ρειας.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου διανεμήθηκαν στα Άνω
Λιόσια 7 τόνοι πορτοκάλια και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 10
τόνοι ακτινίδια. Την ίδια ημέρα έγινε παράλληλη διανομή τεσσά-
ρων τόνων πορτοκαλιών στο Ζεφύρι και τριών τόνων πορτοκα-
λιών στη Χασιά.

Συνολικά μαζί με την πρώτη διανομή δέκα τόνων πορτοκα-
λιών που έγινε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου τροφοδοτήθηκαν 1420
οικογένειες εγγεγραμμένων δικαιούχων δημοτών.

Υποστηρικτής στην όλη επιχείρηση υπήρξε ο επιχειρηματίας
και Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κρητικός ο οποίος διέθεσε
και αυτή τη φορά τα απαραίτητα μηχανήματα για τη εκφόρτωση
των φρούτων. 

Θέλουν... δεν θέλουν σε ασφυκτικό 
πρόγραμμα Εξυγίανσης οι απείθαρχοι δήμοι 

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιτήρησης και
ελέγχου των ΟΤΑ μέσω του «Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» καθώς και

οριζόντιες περικοπές από τους ΚΑΠ για τη χρηματοδό-
τηση του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ αλλά και
ρυθμίσεις για τη αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
των δήμων  προβλέπει τροπολογία του υπουργείου
Εσωτερικών που ψηφίστηκε την Τρίτη το βράδυ στη
Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση
Παρατηρητηρίου Άνοιας» .

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ρυθμίσεις που
προωθήθηκαν αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση
και «την αποκατάσταση διαπιστωθεισών δημοσιονομι-
κών δυσλειτουργιών» στους ΟΤΑ. Μετά δύο έτη λει-
τουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των ΟΤΑ φάνηκε η ανάγκη, σύμφωνα με την Αιτιολογική
Έκθεση, αλλαγής της μεθόδου αξιολόγησης της οικονο-
μικής κατάστασης των ΟΤΑ και υπαγωγής τους σε Πρό-
γραμμα Εξυγίανσης. Στην ουσία όμως πρόκειται για
πλήρη απώλεια της αυτοτέλειας του ΟΤΑ και υπαγωγή
του σε σκληρή επιτήρηση, εφόσον διαπιστωθούν δημο-
σιονομικές αποκλείσεις στον προϋπολογισμό του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες ρυθμίσεις  αν το Παρατη-
ρητήριο, μετά από αξιολόγηση και παρακολούθηση
εφαρμογής από τον ΟΤΑ των προτεινόμενων μέτρων,
διαπιστώσει εξακολουθητική αδυναμία ισοσκέλισης  του
προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη απόφασή του
και διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, ο
ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Οι όροι υποχρεωτικής ένταξης σε Πρόγραμμα Εξυ-
γίανσης και επιτήρησης

Με την ένταξή του  στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, ο ΟΤΑ
είναι υποχρεωμένος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να
καταθέσει στο Παρατηρητήριο Σχέδιο Οικονομικής Εξυ-
γίανσης, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυ-
τη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων,
και  το οποίο θα πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένα  την
ακριβή εφαρμογή των κάτωθι παρεμβάσεων:

μέτρα είσπραξης των χρωστούμενων προς τους ΟΤΑ και
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,

αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατά-

ξεων προσωπικού – κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής
ή γενικής διάταξης,

πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελα-
στικών δαπανών,

αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώμα-
τα και εισφορές,

αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις)
και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπι-
δημούντων (από 0,5% μέχρι και 2%).

διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (κρατική επιχορήγηση) για
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.

Καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών οργά-
νων και μονομελών οργάνων του ΟΤΑ που αποστέλλονται
υποχρεωτικά για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια
για την εποπτεία αρχή.

Πρόσβαση στο Λογαριασμό των ΟΤΑ

O υπό εξυγίανση ΟΤΑ μπορεί να ζητήσει δανειοδότη-
ση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την
κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Επίσης ο ΟΤΑ που τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης,
χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς
με την νέα ρύθμιση  η δυνατότητα αυτή παραχωρείται
στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Δηλαδή το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρ-
τίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογι-
σμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να
ενταχθεί ένας ΟΤΑ κατόπιν σχετικής αίτησής του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
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ΗΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής

των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1308/2013 και 543/2011 αλλά και των εφαρμοστι-
κών ΚΥΑ 266355/11-2-2009 και 286886/22-4-2009
για δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκη-

πευτικών, έχει ήδη ξεκινήσει τη διανομή
φρούτων και λαχανικών σε αναγνωρισμέ-
νους φορείς της Ανατολικής Αττικής, κατό-
πιν σχετικής αίτησής τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν διανε-
μηθεί 450 τόνοι οπωροκηπευτικών στους
κάτωθι φορείς – οργανισμούς:

Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου
Σύλλογο τριτέκνων Δήμου Αχαρνών
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νοητικά Υστε-

ρημένων Ατόμων «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η χαρά»
Δήμο Σαρωνικού
Σύλλογο Τριτέκνων Δήμου Διονύσου

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας
Δήμο Παιανίας
Δήμο Παλλήνης
Δήμο Αχαρνών
Δήμο Κορωπίου
Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος
Οι ανωτέρω φορείς δικαιούνται να παραλαμβά-

νουν και να διανέμουν δωρεάν στους δικαιούχους
(ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ιδρύματα και συλλό-
γους) ποσότητες αποσυρόμενων οπωροκηπευτι-
κών.

Το πρόγραμμα δωρεάν διανομής οπωροκηπευτι-
κών θα συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα, σύμ-
φωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών 
σε φορείς της Ανατολικής Αττικής

Μόνο λευκά δεν αναμένεται να είναι τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της
ΕΜΥ, οι επόμενες ημέρες μέχρι και ανήμερα των Χριστουγέννων θα κυλήσουν με γενικά αίθριο καιρό
στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα,  παραμονή Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία
να σημειώνει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με ένταση 3-5 μποφόρ.

Την Πέμπτη, ημέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα και από το από-
γευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις στα δυτικά και νότια κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία δεν θα
σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με ένταση 3 με 4 και στα ανατολικά από νότιες
διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ .

Το σκηνικό του καιρού φαίνεται να αλλάζει από την Παρασκευή, καθώς αναμένονται βροχές αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα
και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα βόρεια ορεινά θα χιονίσει. Σε μικρή πτώση η θερμοκρασία. Οι άνε-
μοι θα πνέουν με ένταση 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 6 μποφόρ.

Βροχερός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, ενώ στα ορεινά και στις ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας αναμένονται χιόνια. Σε περαι-
τέρω πτώση η θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Βροχές και χιόνια από το Σαββατοκύριακο 

Ηλιόλουστα τα φετινά Χριστούγεννα 
προβλέπουν οι μετεωρολόγοι

ΟΑντιδήμαρχος κ. Σταύρος Φωτίου, αρμό-
διος για τα εξωτερικά συνεργεία , του τομέα

Καθαριότητος και της κίνησης των αυτοκινήτων
του Δήμου Μεγαρέων,  υπέβαλλε αίτημα δωρεάν
συνδρομής για την επισκευή των δύο μικρών
λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για την εξυ-
πηρέτηση του προσωπικού του Δήμου αλλά και
των δημοτών,  στον κ. Θανάση Μαρτίνο, εφοπλι-
στή και γνωστότατο στην περιοχή μας από διά-
φορες προσφορές και αγαθοεργίες σε φορείς
των Μεγάρων.

Πράγματι υπήρξε άμεση ανταπόκριση και διέ-
θεσε το αναγκαίο  ποσό το οποίο πληρώθηκε
αμέσως και επισκευάστηκαν τα δύο οχήματα κι
έγιναν σχεδόν καινούργια, αφού αλλάχτηκαν οι
ταπετσαρίες, τοποθετήθηκαν καινούργια ελαστι-
κά και συντηρήθηκαν τα μηχανολογικά τους.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης
εκφράζει δημόσια  θερμές ευχαριστίες εκ μέρους
του Δήμου γι αυτή την γενναία προσφορά του κ.
Μαρτίνου.

Δωρεά Θανάση Μαρτίνου 
για επισκευή λεωφορείων του δήμου Mεγαρέων 
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ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΟΙ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Το να δίνει κανείς δέκα
λεπτά από το χρόνο της
ζωής του, αποκτά ξεχωρι-

στή σημασία όταν με την προσφο-
ρά του αυτή, μπορεί να σωθεί η
ζωή συνανθρώπων του και ιδίως
Παιδιών. 

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
2014, πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η 3η ετήσια αιμοδοσία του
Παραρτήματος Αχαρνών της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας. Η αιμοδοσία πραγματοποιή-
θηκε σε συνεργασία με το Νοσο-

κομείο Παίδων ¨Αγία Σοφία¨   για τα παιδιά του νοσοκομείου «Ελπίδα».
Οι λήψεις έγιναν στο κτίριο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρ-
νών από τις 10:00 έως της 13:00 και προσήλθαν 33 εθελοντές αιμοδό-
τες και ελήφθησαν 30 μονάδες αίματος.

Η αιμοδοσία είναι απλή, ανώδυνη και ασφαλής διαδικασία και διαρκεί
5-10 λεπτά της ώρας. Δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Ο
όγκος αίματος που προσφέρεται είναι μόνο το 1/20 του συνολικού
όγκου αίματος του οργανισμού του ανθρώπου και η αναπλήρωσή του
γίνεται σε 10 λεπτά. 

Η Αιμοδοσία είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να συνειδητοποι-
ήσουμε τη σημασία αυτής της Προσφοράς. Ευχαριστούμε όλους για το
δώρο αυτό και ευχόμαστε, Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά. 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χ. Καζανάς - Χειρουργός Οδοντίατρος 

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και θα
επιλεγούν κυρίως από τεχνικές και βοη-
θητικές ειδικότητες. Οι ειδικότητες που
θα καλυφθούν ανέρχονται σε 23, ενώ οι
πολυπληθέστερες εξ αυτών είναι οι ακό-
λουθες:

• ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 283
θέσεις,

• ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 31
θέσεις,

• ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, 24
θέσεις,

• ΔΕ Υδραυλικών, 20 θέσεις, και
• ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 18 θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν εννέα Εργά-

τες ΥΕ, έξι Μάγειρες ΔΕ, πέντε Ηλεκτρο-
τεχνίτες ΔΕ, τέσσερις εργαζόμενοι Γενι-
κών Καθηκόντων ΥΕ και από τρεις Βρε-

φονηπ ιο-
κόμοι ΤΕ,
Ηλεκτρο-
συγκολλη-
τές ΔΕ,
Διοικητικοί
ΠΕ και
Ο δ η γ ο ί
Φορτηγού
ΔΕ. Από
δύο θέσεις
κατανέμο-
νται στις
ε ιδ ικότη-
τες ΔΕ
Διο ικητ ι -
κού, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ
Λογιστών, ενώ από μία στις ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτο-
κινήτων, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Φιλολό-
γων, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ

Μηχανικών
και ΤΕ
Τοπ ογρά-
φων. Την
πλειονότη-
τα των
θέσεων θα
καλύψουν
έξι φορείς
των ΟΤΑ
και, συγκε-
κριμένα, οι
εξής:

• Δήμος
Λ α ρ ι σ α ί -
ων, 90

θέσεις,
• Δήμος Νέας Προποντίδας, 80 θέσεις,
• Δήμος Αμαρουσίου, 80 θέσεις,
• Δήμος Αλμυρού, 26 θέσεις, και
• Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας, 28

θέσεις.
Νέες προσλήψεις θα πραγματοποιή-

σουν επίσης, οι Δήμοι Αβδήρων, Βοΐου,
Κάτω Νευροκοπίου, Αλεξανδρούπολης,
Ερμιονίδας, Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμέ-
νους, Δομοκού, Ρόδου, Χάλκης, Θέρ-
μης, Δέλτα, Καλαμαριάς, Πέλλας, Καρδί-
τσας, Ζίτσας, Ερμιονίδας, Ιεράπετρας,
Βόρειας Πεδιάδας, Θεσσαλονίκης,
Τεμπών, Ηγουμενίτσας, Αμαρίου,
Θάσου, Στυλίδας, Σερβίων-Βελβεντού,
Ρεθύμνης και Νέας Ιωνίας Αττικής.

Στο μεταξύ, στην έγκριση 15 θέσεων
εποχικού προσωπικού προχώρησε το
υπουργείο Εσωτερικών με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα τριών
Δήμων. Πρόκειται για τους Δήμους Τρι-
φυλίας, όπου θα καλυφθούν δέκα
θέσεις, Τήλου με τέσσερις και Θέρμου με
μία θέση.

Τετρακόσιες τριάντα εννέα θέσεις θα καλύψουν 32 Δήμοι
και νομικά τους πρόσωπα σε Αθήνα και περιφέρεια
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ΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΘΘΩΩΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

Ηπαιδική αθωότητα ήταν το στοιχείο που κυριάρ-
χησε στην εξαίσια Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του
Παιδικού Σταθμού στη Χασιά της Δημοτικής Ενό-

τητας Φυλής που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου. 

Η φάτνη με τη γέννηση του Ιησού, τα χαρούμενα αγγε-
λάκια, οι μάγοι με τα δώρα, οι άτακτοι καλικάντζαρου των
Χριστουγέννων, τα φωτεινά αστέρια κι ένα σωρό, χαρού-

μενα, ενίοτε δε και ντροπαλά προσω-
πάκια έλαμψαν επί σκηνής χαρίζο-
ντας γέλιο και συναισθήματα τρυφερό-
τητας, σε γονείς, συγγενείς και φίλους
που βρέθηκαν εκεί για να καμαρώ-
σουν του μικρούς πρωταγωνιστές της
ζωή μας και να τους ενθαρρύνουν με
το πιο ζεστό τους χειροκρότημα. 

Στο τέλος της γιορ-
τής και μετά τα κάλα-
ντα που τραγούδη-
σαν όλα τα μικρά
μαζί, βρέθηκε κοντά τους ο αγαπημένος
τους Άγιος. Ο Αϊ Βασίλης που μοίρασε
δώρα σε όλα τα παιδιά. 

Φιλόξενος οικοδεσπότης της εκδήλω-
σης υπήρξε ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Βαγγέλης Σταματάκος ο οποίος
φρόντισε ώστε να μη λείψει τίποτα από
κανέναν. 

Ο ίδιος ευχήθηκε σε γονείς και παιδιά
να έχουν καλές γιορτές κι ευχαρίστησε
θερμά τους εργαζόμενους  και του παιδα-
γωγούς του Παιδικού  Σταθμού για την
άοκνη προσπάθειά τους και το πολύτιμο
έργο τους. 

Στην πρόσκληση του Βαγγέλη Σταματάκου ανταποκρί-
θηκαν ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης, η αναπλη-
ρώτρια Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Τζένη Μπάρα, ο
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού Γιώργος
Μαυροειδής, οι Πρόεδροι των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιο-
σίων και Ζεφυρίου Παναγιώτης Καμαρινόπουλος   και
Γιώργος Κούρκουλος αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της πρωτο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας, η Πρόε-
δρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής Ελένη Λιάκου, ο επικεφαλής της παράταξης
ΕΥΠΟΛΙΣ και Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Αβράμης, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κρητικός, ο Τοπικός Σύμ-
βουλος Άνω Λιοσίων Δημήτρης Κοψαχείλης, ο Τοπικός
Σύμβουλος Χασιάς Στέλιος Νίκας και πολύς κόσμος. 

Χοροί και κάλαντα στον 
1ο Παιδικό της Λίμνης 

Τραγούδια, χοροί, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικα θεα-
τρικά δρώμενα  γεμάτα χάρη και φαντασία με πρωταγωνι-
στές τα παιδιά,  συνέθεσαν το εξαίσιο  σκηνικό της γιορτής
του 1ου Παιδικού Σταθμού Άνω Λιοσίων που στήθηκε το
πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου. 

Κοντά στα παιδιά, τους γονείς και του παιδαγωγούς
τους , που εργάστηκαν με κέφι και μεράκι για το άρτιο απο-
τέλεσμα, βρέθηκαν για να δώσουν τις ευχές τους, ο Πρόε-
δρος των Παιδικών Σταθμών Παναγιώτης Καμαρινόπου-
λος, ο Αντιδήμαρχος Φυλής Δημήτρης Καμπόλης και ο
Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής, Βαγγέλης Σταματάκος.  

Μάγοι και χαρούμενα αγγελάκια, 
στην εξαίσια Γιορτή 
του Παιδικού Σταθμού Χασιάς
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Παρουσίαση εθίμων
από το Λαογραφικό

Συγκρότημα Μεγάρων 

Από του 
Χριστού……. 
στις Άγιασες 

Από του Χριστού……. στις Άγιασες, ήταν ο τίτλος της φετινής Χριστουγεννιάτι-
κης γιορτής που διοργάνωσε το Λαογραφικό Συγκρότημα την Κυριακή 21
Δεκεμβρίου στο Στρατουδάκειο πολιτιστικό κέντρο.Μικροί μα και μεγάλοι

έψαλλαν κάλαντα του Δωδεκαημέρου και χόρεψαν χορούς από πολλά μέρη της Ελλά-
δος.

Έθιμα που τελούνται μέχρι και σήμερα παρουσίασαν τα παιδιά με τον δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο, όπως το "άναμμα της κλαδαριάς" στην περιοχή της Σιάτιστας και

τις "κατσούμπλες" που τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς οι Μεγαρίτισες νοικοκυρές ετοίμα-
ζαν (και μερικές το τηρούν μέχρι και σήμερα) έως και τα καραβάκια της Χίου.

Το Λαογραφικό Συγκρότημα Μεγάρων εύχεται και του χρόνου με υγεία.

«Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό
εκφοβισμό» 

Workshop στο 4ο Γυμνάσιο
Αχαρνών

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας
πραγματοποίησε ένα workshop την Πέμπτη
18 Δεκεμβρίου ειδικά για τους μαθητές του

4ου Γυμνασίου Αχαρνών στα πλαίσια των δράσεων
του «κοινωνικού σχολείου». 

Το workshop προσπαθεί να ενημερώσει τα παιδιά
για την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας και
βασίζεται στα ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπισμού
και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ενώ έχει την έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Απευ-
θύνεται σε μαθητές της Πέμπτης και Έκτης Δημοτι-
κού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου (10 – 15
ετών). 

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες καλούνται να
συνειδητοποιήσουν και να εμπνευστούν από τις ακό-
λουθες αρχές: 

Αναγνώριση της διαφορετικότητας: 
Ο εκφοβισμός αναπτύσσεται όταν δεν προσπαθού-

με να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι είμαστε δια-
φορετικοί 

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μας φέρονται με σεβα-
σμό και ευγένεια 

Ισότητα Ευκαιριών: όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα
συμμετοχής 

Κοινωνική Ένταξη: Αποδέξου με έτσι, όπως είμαι 
Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μας αναγνωριζόμαστε

για αυτό που είμαστε 
Μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας 
Επίλυση διαφορών: Μπορώ να λύση τα προβλή-

ματά μου 
Όλοι έχουμε το δικαίωμα να λύνουμε τα προβλήμα-

τά μας ειρηνικά 
Το workshop πραγματοποιήθηκε από τον ειδικό

εκπαιδευτικό του British κ. Cliff Parry μαζί του ήταν η
κ. Βούλα Ζυγούρη Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το
2004 στο άθλημα της πάλης και ο Αντιδήμαρχος Παι-
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παγκόσμιος
Πρωταθλητής Πάλης κ. Στάθης Τοπαλίδης.

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας εν όψει
των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου ,
πραγματοποίησε τη Δευτέρα μια μαγευτική
εμφάνιση στην πλατεία Ηρώων στο ''χωριό
του Ρούντολφ''!

Η χορωδία του συλλόγου είπε τα κάλαντα και
τραγούδια από την Μικρά Ασία στα χορευτικά
τμήματα, μικροί και μεγάλοι,παρουσίασαν το
δρώμενο της λιτανείας του Αγίου Βασιλείου
καθώς επίσης χορούς από τα Παράλια και 

την Καππαδοκία της Μ. Ασίας .
Επίσης συμμετείχε ο Βαγγέλης Κακοσαίος

στην αφήγηση και το τραγούδι και ο Δημήτρης
Βιδαλης στα κρουστά! 
Έκπληξη για το τέλος ήταν τα όμορφα κερά

σματα από τα μέλη του Συλλόγου Μικρασια-
τών!!!
Οργάνωση εκδήλωσης και διδασκαλία χορών

συλλόγου:Βαλαβάνη Μαρία ''Καθ.Φυσ. Αγω-
γής '' Δάσκαλος Χορωδίας :Μανώλης Σύριος

Το δρώμενο της λιτανείας του Αγίου Βασιλείου, 
κεράσματα και τραγούδια από την Καππαδοκία 
Στην όμορφη εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

-  Πολύτιμη η βοήθεια της εθελοντικής ομάδας ΘΡΙΑ

Η εθελοντική ομάδα ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ κλήθηκε απο τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικους της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου, σχολη Μηχανικών, να παραλάβει ικανή ποσότητα τροφίμων που συγκέντρωσαν οι σπουδαστές της
με τελικούς αποδέκτες άπορες οικογένειες της πόλης μας.

Σε ενα ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα τα μέλη της ΘΡΙΑ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν , να ανταλλάξουν απόψεις και
να ενημερώσουν τους εκπροσώπους των νεαρών σπουδαστών για την δράση και τις Εθελοντικές πρωτοβουλίες της ομάδας.
Η εμπιστοσύνη και η θετική διάθεση Εθελοντικής συνεργασίας, τόσο του Διευθυντή κ Τσουκαλά Βασίλη (ιδιαίτερα ευγενικός και
ανοιχτό μυαλό) όσο και των υπολοίπων χαμογελαστων εκπαιδευτικών, με την εθελοντική ομάδα ήταν έκδηλη και αποτέλεσε
την αρχή για περαιτέρω κοινές δράσεις. Γιατί..... Όσοι περισσότεροι ΜΑΖΙ τόσο καλύτερα για ΟΛΟΥΣ.
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ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 
Παραμονή Χριστουγέννων τα λεφτά στους δικαιούχους

Το αργότερο μέχρι σήμερα 24 Δεκεμ-
βρίου, πρόκειται να ξεκινήσει η καταβο-
λή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος, σε περίπου 12.000 δικαιούχους.

Το υπουργείο Εργασίας, καταβάλλει
προσπάθειες έτσι ώστε να μπορεί να
γίνει η πίστωση των ποσών που δικαι-
ούνται οι παραπάνω πολίτες, στους τρα-
πεζικούς τους λογαριασμούς, πριν από
τα Χριστούγεννα, ωστόσο υπάρχει πιθα-
νότητα κάποιοι να το πιστωθούν και
μετά την ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπάθησαν
να προλάβουν να χορηγήσουν το εν
λόγω επίδομα, ακόμα και σήμερα, 23
Δεκεμβρίου, φαίνεται όμως ότι κάτι
τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Γι’
αυτό και η πιο πιθανή ημερομηνία έναρ-
ξης καταβολής του ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος είναι η Τετάρτη, 24
Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 19 Δεκεμβρί-
ου, είχαν προκύψει περίπου 23.000
δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, με τους ωφελούμενους
όμως να ανέρχονται σε περίπου 33.000.
Αυτή η διαφορά, προκύπτει από το
γεγονός ότι μπορεί το συγκεκριμένο
βοήθημα να το δικαιούται ο πατέρας
μιας οικογένειας, όμως από αυτό θα
ωφεληθεί τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος
και τα παιδιά του.

Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που θα
πάρουν χρήματα μέσα στις επόμενες 2
με 3 ημέρες θα είναι όσοι υπέβαλαν αίτη-
ση από μέσα Νοεμβρίου ως 15 Δεκεμ-
βρίου. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να περι-
μένουν για να λάβουν το μηνιαίο ποσό
που τους αναλογεί, στην επόμενη κατα-
βολή που θα γίνει, κατά πάσα πιθανότη-
τα, εντός Ιανουαρίου.

Σχεδόν 7 στους 10 έχουν μηδενικό
εισόδημα για 1 χρόνο

Πάντως, σύμφωνα με το υπουργείο
Εργασίας, τα όσα προκύπτουν από τις
μέχρι στιγμής αιτήσεις, μηδενικό εισόδη-
μα κατά τους τελευταίους 12 μήνες
δηλώνει το 65% των πολιτών οι οποίοι
έχουν κάνει έως τώρα αίτηση για την
παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας.

Αντίστοιχα, το 25% δηλώνει εισόδημα
έως 2.000 ευρώ και το 10% εισόδημα
από 2.000 έως 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, το 65% των αιτούντων

δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος περιουσια-
κών στοιχείων, το 27% κάτοχος περιου-
σίας με αντικειμενική αξία μέχρι 50.000
ευρώ και το 8% κάτοχος περιουσίας
αντικειμενικής αξίας πάνω από 50.000
ευρώ.

Ηλικιακά, το 8,5% των αιτούντων
είναι ηλικίας 18-25 ετών, το 37% ηλι-
κίας 26-40 ετών, το 49% 41-65 ετών
και το 5% άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας,
μετά την οριστική υποβολή αίτησης από
τον ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται η
διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχεί-
ων. Στη συνέχεια, η λίστα των δυνητικά
δικαιούχων, αποστέλλεται στην Κοινωνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου, η οποία, για
όσες περιπτώσεις κρίνει απαραίτητο,
ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών τα
οποία δεν μπορούν να διασταυρωθούν
(άδεια παραμονής κλπ) και αναθέτει την
πραγματοποίηση κοινωνικής έρευνας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου από την Κοινωνική Υπηρεσία,
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οριστικοποιεί
τους πίνακες δικαιούχων και προχωρά
άμεσα στη διαδικασία καταβολής της
εισοδηματικής ενίσχυσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει στις 28 Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι το Εγγυημένο Κοινω-
νικό Εισόδημα θα εφαρμοστεί σε πρώτο
στάδιο πιλοτικά σε 13 δήμους: Δράμας
(περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης), Έδεσσας (περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας), Γρεβενών (περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας), Ιωαννίνων (περι-
φέρεια Ηπείρου), Καρδίτσας (περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας), Λευκάδας (περιφέρεια
Ιονίων Νήσων), Ι.Π. Μεσολογγίου (περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδος), Χαλκίδας

(περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος), Καλλιθέ-
ας (περιφέρεια Αττικής), Μαλεβιζίου
(περιφέρεια Κρήτης), Τρίπολης (περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου), Σύρου (περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου), Σάμου (περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου).Η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρί-
ου.

Στην πλήρη του ανάπτυξη το πρό-
γραμμα εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως
και 700.000 άτομα.

Το ετήσιο όριο εισοδήματος που θα
εγγυάται πλέον η πολιτεία είναι 200
ευρώ το μήνα για μεμονωμένο άτομο και
300 ευρώ για ζευγάρι. Το ποσό αυξάνε-
ται κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο
και 100 ευρώ για κάθε ενήλικο τέκνο.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που θα λαμβά-
νουν οι δικαιούχοι είναι:

Άγαμος χωρίς παιδιά 200€ μηνιαίο,
2.400€ ετήσιο.

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€ μηνιαίο
3.600€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350€ μηνι-
αίο 4.200€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400€ μηνι-
αίο 4.800€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450€ μηνι-
αίο 5.400€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500€ μηνι-
αίο 6.000€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400€ μηνι-
αίο 4.800€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο
παιδί 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500€ μηνι-
αίο 6.000€ ετήσιο.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο
παιδί 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο.

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή
ενήλ 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο.

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα

παιδιά 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο.
Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο

παιδί 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο.
Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα

παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.
Τα πρώτα μηνιαία επιδόματα θα κατα-

βληθούν στους δικαιούχους τον Δεκέμ-
βριο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον
Απρίλιο Πάντως, έτσι κι αλλιώς, το επί-
δομα θα πιστώνεται κάθε μήνα για ένα
εξάμηνο.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια:

Τα εισοδηματικά κριτήρια, εξαρτώνται
από την οικογενειακή κατάσταση του
δικαιούχου και έχουν ως εξής:

2400 ευρώ αν είναι άγαμος χωρίς παι-
διά

3600 ευρώ αν είναι ζευγάρι χωρίς παι-
διά

4200 ευρώ αν είναι ζευγάρι με ένα ανή-
λικο παιδί

4800 ευρώ αν είναι ζευγάρι με δύο ανή-
λικα παιδιά

5400 ευρώ αν είναι ζευγάρι με τρία
ανήλικα παιδιά

6000 ευρώ αν είναι ζευγάρι με τέσσερα
ανήλικα παιδιά

4800 ευρώ αν είναι ζευγάρι με ένα ενή-
λικο παιδί

5400 ευρώ αν είναι ζευγάρι με ένα ανή-
λικο και ένα ενήλικο παιδί

6000 ευρώ αν είναι ζευγάρι με δύο ενή-
λικα παιδιά

3600 ευρώ αν είναι μονογονεϊκή οικο-
γένεια με ένα ανήλικο ή ενήλικο παιδί

4200 ευρώ αν είναι μονογονεϊκή οικο-
γένεια με δύο ανήλικα παιδιά και

4800 ευρώ αν είναι μονογονεϊκή οικο-
γένεια με δύο ενήλικα παιδιά

Συμπληρωματικά στοιχεία για την αίτη-
ση

δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, επικοι-
νωνιών,

ύψος ενοικίου,
ιδιωτικά δάνεια,
δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιω-

τικής εκπαίδευσης,
είδος θέρμανσης,
επαγγελματικά χαρακτηριστικά,
εκπαιδευτικό επίπεδο μελών,
στοιχεία κατοχής οικιακού εξοπλισμού,
χαρακτηριστικά κατοικίας (παλαιότητα,

αριθμός δωματίων κ.λπ.), καθώς και
άλλα στοιχεία που απεικονίζουν την κοι-
νωνικοοικονομική κατάσταση του νοικο-
κυριού.

ΕΕΥΥΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  
ΕΕΦΦΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΧΧΑΑΛΛΑΑΡΡΩΩΣΣΗΗ,,   
ΑΑΝΝΑΑΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  
ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΟΟΜΜΟΟΡΡΦΦΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΙΙΓΓΜΜΕΕΣΣ
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι δια-
φόρων 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 βιολογι-
κά 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

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 
η προθεσμία έκδοσης άδειας ίδρυσης παιδικών 

και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015  η
προθεσμία για την έκδοση άδειας και
λειτουργίας  των δημοτικών παιδικών

και βρεφονηπιακών σταθμών, μετά την ψήφιση
σχετικής τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του

ΥΠΕΚΑ «Πρά-
ξεις εισφοράς
σε γη και σε
χρήμα – Ρυμο-
τομικές απαλ-
λοτριώσεις και
άλλες διατά-
ξεις».

Πρόκειται για
1.140  πρώην
κρατικούς  παι-
δικούς και βρε-
φονηπ ιακούς
σταθμούς που
έχουν μεταφερ-
θεί στην αρμο-

διότητα των δήμων της χώρας, και  κινδύνευαν
να τεθούν εκτός λειτουργίας, καθώς η άδεια λει-
τουργίας τους  λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η
ΚΕΔΕ είχε ζητήσει από τον περασμένο Ιούλιο να
προωθεί ρύθμιση για την παράταση της προθε-

σμίας καθώς και να λυθεί οριστικά το θέμα με τη
θεσμοθέτηση των όρων ίδρυσης και αδειοδότη-
σής τους.

Αν και η μεταφορά αυτών των δομών στους
δήμους έγινε το 2001, εντούτοις μέχρι σήμερα η
πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να θεσμοθετήσει
τους όρους ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουρ-
γίας τους.

Γεγονός που αναφέρεται και στη σχετική αιτιο-
λογική έκθεση της τροπολογίας. Σύμφωνα λοι-
πόν με την αιτιολογική έκθεση η παράταση μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2015 κρίνεται αναγκαία «δεδομέ-
νου ότι το θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση άδει-
ας και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών δεν έχει ολοκληρω-
θεί»  και «προκειμένου οι εν λόγω παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί να έχουν το δικαίωμα
συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» του ΕΣΠΑ μέχρι να ολοκληρωθεί το θεσμι-
κό πλαίσιο αδειοδότησής τους».

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΣΔΑ

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΕ ΤΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Εγινε στα γραφεία της ΕΠΣΔΑ η κλήρωσης
της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου Δυτικής
Αττικής. Τα ζευγάρια είναι: Ατταλος Νέας
Περάμου-Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας
και Ελπίδα Ασπροπύργου-Νέα Πέραμος. 
Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 14/1 και ο επα-

ναληπτικός στις 11/2.
Παραβρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ Μιχά-

λης Τζανόπουλος, ο πρόεδρος της επιτροπής
πρωταθλήματος Γιώργος Ντούρος και της επι-
τροπής κυπέλλου Κώστας Διολέτης οι εκπρό-
σωποι των τεσσάρων ομάδων ο Κώστας Βαλ-
σαράς και η γραμματέας Κωνσταντίνα Φρά-
γκου.

ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Στο τουρνουά 1 WEST CHRISTMAS ATTIKA SOCCER STAR πήρε μέρος
η ακαδημία του Ακράτητου με τα τμήματα: ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ (02-03) -
JUNIOR (04-05) - PROJUNIOR (06-07) και STARS (08-09).
***Στο 2ο Χριστογεννιάτικο τουρνουά υποδομών της ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ
πήρε  μέρος η ακαδημία του Ακράτητου με τα τμήματα: ΕΦΗΒΙΚΟ (97-
98-99) & ΠΑΙΔΙΚΟ (00-01) που θα πραγματοποιηθεί 20-21-22-23/12.

Οι ακαδημίες ποδόσφαιρου του Α.ΓΣ. ΒΥΖΑ , συμμετέ-
χουν με την παιδική ομάδα U15 (γεν. 2000-2001) , στο
3nd YOUTH TALENTS CUP τουρνουά ποδοσφαίρου ,
που πραγματοποιείται στα γήπεδα των Αθηνών στις
27-28-29-30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, με συμμετοχή τμη-
μάτων υποδομής συλλόγων:SUPERLEAGUE , FOOT-
BALLLEAGUE Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ Και επιλεγμένων ακαδη-
μιών από την επαρχία ,
Ο στόχος της διοργάνωσης είναι κατά κύριο λόγο η δια-
σκέδαση των παιδιών και η δημιουργία ιδανικών συν-
θηκών για να διεξαχθούν δυνατοί αγώνες , σε υψηλό
αγωνιστικό επίπεδο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Γ.Σ.ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΝΥΕΙ 
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Η πορεία του Βύζαντα στο πρωτάθλημα με τον ερχομό του προπονητή Βασίλη Στασινόπου-
λου έχει φέρει ενθουσιασμό στις τάξεις του Βύζαντα Μεγάρων. 

Ο εν λόγω τεχνικός σε δήλωσή του  τόνισε:
<<Από την πρώτη στιγμή διαπίστωσα ότι έχουμε καλή ομάδα και καλές μονάδες. Δουλέψαμε

σωστά όλο αυτό το διάστημα και κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού. Συγχαρητήρια στους παί-
κτες μου γι' αυτή την σπουδαία προσπάθεια. Δεν μένουμε όμως σε αυτά τα αποτελέσματα.

Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια με τον ίδιο ρυθμό γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ
δρόμο ακόμα και κρύβει πολλούς κινδύνους. Μην ξεχνάμε ότι πρώτος στόχος μας παραμένει η
σωτηρία της ομάδας>>.

Ο Βασίλης Στασινόπουλος δεν ξέχασε επίσης να πλέξει το εγκώμιο του βοηθού του Δημήτρη
Μανταλόβα ενώ πολύ καλή δουλειά από το δικό του πόστο κάνει και ο σκάουτερ της ομάδας
Μάκης Ράπτης. Από το επόμενο παιχνίδι θα απουσιάσει ο Σελμανάι ο οποίος αποβλήθηκε στο
νικηφόρο ματς με την Αχαϊκή.

Στους παίκτες του Βύζαντα ο Βασίλης Στασινόπουλος θα τους δώσει τριήμερο ρεπό και θα
επανέλθουν στις προπονήσεις το Σάββατο.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΝΤΑΣ:
’’ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ’’

Ο προπονητής του
Πανελευσινιακού Γιώργος
Μαραντάς μέχρι στιγμής
στα τρία μάτς η ομάδα του
έχει το απόλυτο. Ο ίδιος
στην παρουσίαση που
έγινε στα γραφεία της
ομάδος είπε: <<Είμαι

στην ομάδα 12 ημέρες. Δουλεύουμε σε θέματα τακτικής και
δουλειά μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω με την πειθαρχία και με
τις προσθήκες που ανακοινώθηκαν απο την διοίκηση και
με άλλες δύο ακόμα προσθήκες που θα υλοποιηθούν
πιστεύω ότι ο Πανελευσινιακός θα παρουσιαστεί δυνατός
στην συνέχεια του πρωταθλήματος>> .

******Στην πρόπονηση δοκιμάστηκαν ένας Σέρβος, ένας
Τσέχος ένας Βραζιλιάνος και ένας Αργεντινός που ενδέχε-
ται να αποχτηθούν.

***Στην ομάδα επέστρεψε ο Γιόντζε Βάντζικ ο παλιός
άσσος του Παναθηναικού.

***Αποδεσμεύτηκαν οι: Τσουμάγκας, Κολοβός, Νικολά-
κης, Γκουτζούλας, Αλεξανδρόπουλος, Αρχοντάκης, Μιχε-
λής, Κατσικιάς, Σκαφτούρος, Ατματζίδης, Χίσο.

***Στο μεταξύ στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλή-
ματος έχει κλειστεί προσεχώς για τον Γενάρη φιλικό μάτς
με τον Παναθηναικό και τον Αστέρα Τρίπολης.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ 2-1 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Υστερα απο ένα αμφίροπο παιγνίδι που έγινε στο γήπεδο Νέας
Περάμου σε γιορτινή ατμόσφαιρα ανάλογη με τις γιορτές οι
παλαίμαχοι της τοπικής ομάδος  ηττήθηκαν απο τους ομολόγους

του Ειδυλλιακού με σκορ 2-1. Τα γκόλ για τους νικητές ο Μπόφος με
πέναλτυ στο 40' και στο 58' ο Δήμος. 

Για την Νέα Πέραμο το γκόλ σημείωσε ο μόνιμος σκόρερ Κώστας Τσι-
βλέρης. 

Διαιτήτευσε με επιτυχία ο Δημητρακόπουλος.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Μπάμπης Αγγελάκης):

Μπόρας,  Βάγιας,  Μπαμπάνης,  Γεωργάκης,  Κώνστας, Σουγιουλτζής,
Βαλαβάνης,  Πετρόπουλος, Κρυάδας,  Γραμματικός, Τσιβλέρης,  Μπαρκονίκος. 

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ: Μεγάλος Αθ., Μεγάλος Γ., Μπόφος,  Κούλης,  Λεκίτσας,  Ξανθόπουλος,  Τζούρος,
Δουδέσης,  Δήμος,  Τιπτηρής,  Βάπας. 

***Μετά τον αγώνα οι παλαίμαχοι της Νέας Περάμου δεξιώθηκαν την αποστολή του Ειδυλλιακού  στα γραφεια
τους με μελομακάρονα κουραμπιέδες ουίσκυ βότκα και τα συναφή και αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές με υγεία
και ευτυχία

Η ΣΤΗΛΗ ''ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ'' ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ...

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ

Ο Διονύσης Παπ-
πάς θα είναι ο νέος
γενικός αρχηγός
στον Πανελευσινια-
κό στην θέση του
παραιτηθέντος Στέ-
λιου Κοντολαιμάκη.
Ο τελευταίος έστειλε
επιστολή που μετα-
ξύ άλλων αναφέρει:

ΚΥΡΙΟΙ:
ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΤΟ

ΤΟΥ ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΛΟΓΟΥΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ κ.κ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΓΙΑΛΙΑ-ΠΑΘΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ,ΤΟΥΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ

ΤΕΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΤΙ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ FOOTBALL LEAGUE

ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ
ΑΓΑΠΗ,ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΣΤ.ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ

Eγινε στα γραφεία της ομάδος επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου(βοη-
θητικό)  η παρουσίαση των νέων
μεταγραφικών αποχτημάτων του
Πανελευσινιακού Α.Ο. 

Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος
Χρήστος Γιαλιάς, ο Αλέξης Παθιά-
κης, Στέλιος και Γιώργος Γιαλιάς,ο
μάνατζερ Τσιμπανάκος, ο Γιάννης
Καλιτζάκης, ο Γιότζεφ Βάντζικ αντι-
προσωπεία των φιλάθλων ''οι στα-
χυοφόροι'' και ο νέος γενικός αρχη-
γός Διονύσης Παππάς.

Η ομάδα των σταχυοφορων  απο-
χαιρετά το 2014 σε απόσταση 4
βαθμών από την κορυφή του 3ου
ομίλου της Γ Εθνικής κατηγορίας.

Η διοίκηση του,από κοινού με τον
προπονητή της ομάδας  Γιώργο
Μαραντά,αντιλαμβανόμενη την ανά-
γκη για μεταγραφική ενίσχυση,ωστε
να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα ισχυ-
ρό σύνολο το οποίο θα καταφέρει να
πραγματοποιήσει τον μεγάλο στόχο
της κατάκτησης του πρωταθλήμα-
τος,ήρθε σε συμφωνία με τους
ποδοσφαιριστές:

Κώστας Φλίγκος,επιθετικός,29
χρονών από Ηρακλή Ψαχνών

Νίκος Γκεμίσης,μέσος,25 χρονών
από Ηρακλή Ψαχνών

Χρήστος Πουρής,τερματοφύλα-
κας,28 χρονών από Ερμιονίδα

Περικλής Μπουσινάκης,μέσος,28
χρονών από Ερμιονίδα

Παύλος Ευθυμιάδης,μέσος,25
χρονών από Ερμιονίδα

Γιάννης Γκέσιος,επιθετικός,26 χρο-
νών από Απόλλων 1926

Irdi Rapaj,μεσοεπιθετικός,21 χρο-
νών. 

Επίσης γενικός αρχηγός αναλαμ-
βάνει ο Διονύσης Παππάς.

***Στην πρόπονηση δοκιμάστηκαν
ένας Σέρβος, ένας Τσέχος ένας Βρα

ζιλιάνος και ένας Αργεντινός που
ενδέχεται να αποχτηθούν.

***Αποδεσμεύτηκαν οι: Τσουμά-
γκας, Κολοβός, Νικολάκης, Γκου-
τζούλας, Αλεξανδρόπουλος, Αρχο-
ντάκης, Μιχελής, Κατσικιάς, Σκα-
φτούρος, Ατματζίδης, Χίσο.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Από τα ΚΕΠ θα μπορεί να εκδίδεται 
αντίγραφο ποινικού μητρώου

Ευκολότερη και αμεσότερη αναμένεται να είναι η έκδοση αντι-
γράφου ποινικού μητρώου. Συγκεκριμένα τα 1.060 Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα είναι συνδεδεμένα με το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με τον τρόπο αυτό
δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να αιτούνται καθημερινά
αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την έκδοση αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης και να το παραλαμβάνουν
εντός 3 ημερών, ενώ μέχρι πρότινος χρειαζόταν σχεδόν ένα
μήνα.

Ειδικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής:
-          Ο πολίτης καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και

παραλαμβάνει εκτυπωμένη την αίτησή του, η οποία αναγράφει
έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Με τον αριθμό αυτό μπορεί να
προβεί μελλοντικά σε νέα αναζήτηση, είτε απευθείας από το
σύστημα του Ποινικού Μητρώου, είτε μέσω ΚΕΠ

-          Εντός 3 ημερών παραλαμβάνει το Αντίγραφο Ποινι-
κού Μητρώου από το ΚΕΠ, ενώ μέχρι σήμερα ο αντίστοιχος
χρόνος ήταν 20 – 25 ημέρες.

Επιπλέον, πολίτες οι οποίοι έκαναν από το σπίτι τους ηλε-
κτρονικά την αίτηση, αλλά δεν έχουν εκτυπωτή να την τυπώ-
σουν, μπορούν να επισκεφτούν οποιοδήποτε ΚΕΠ με την ταυ-
τότητά τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και να
παραλάβουν εκτυπωμένο το αντίγραφο με την υπογραφή του
υπαλλήλου του ΚΕΠ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως μια από τις
πλέον ζητούμενες από τα ΚΕΠ. Το 2013 με συμβατικό τρόπο
δόθηκαν από τα ΚΕΠ 73.071 αντίγραφα Ποινικού Μητρώου,
ενώ στο δεκάμηνο Ιανουαρίου  – Οκτωβρίου 2014 έχουν δοθεί
ήδη 87.114.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα για απόρους ύψους 330 εκ. ευρώ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
που προβλέπει τη διάθεση 330 εκατ. για το διάστημα 2015-2020, για τη στήριξη
αδύναμων πολιτών με τρόφιμα, βασικά αγαθά και συμβουλευτική.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ξεκινά η διαβούλευση των κοινωνικών φορέων για να διαμορφωθούν κοι-
νωνικές συμπράξεις για την υλοποίησή του.

Ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας, Β. Κεγκέρογλου
με δήλωσή του αναφέρει: «Η  υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική
συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας  των
πολιτών. Η Κοινωνική  Σύμπραξη, θεσμική έκφραση  της συνευθύνης  και της
συνέργειας όλων, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των διατιθεμένων πόρων με αποτελεσματική διαφάνεια.

Το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για υλική
συνδρομή στους πλέον αδύναμους, θα αποτελέσουν τα δυο βασικά προγράμματα
αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας».

Έναρξη διαβούλευσης

Μετά την έγκριση του Προγράμματος , κηρύσσεται η έναρξη των διαβουλεύσεων
για τη συγκρότηση Κοινωνικών Συμπράξεων (μια ανά Περιφερειακή  Ενότητα),
μέσω τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού
δυνητικών οργανώσεων εταίρων, με σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής
αντιπροσώπευσης, τόσο σε επίπεδο συμπρατόντων Οργανώσεων Εταίρων, όσο
και σε επίπεδο ωφελουμένων, με γεωγραφική μονάδα αναφοράς κατά τεκμήριο την
Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δυο μεγάλων
αστικών κέντρων αλλά και των μικρών Περιφερειών.

Τα κριτήρια επιλογής των Οργανώσεων Εταίρων καθορίζονται με γνώμονα την εξα-

σφάλιση του βέλτιστου συνδυασμού εμπειρίας στο αντικείμενο του ΕΠ, γνώση των
ωφελουμένων τοπικά και διαχειριστική επάρκεια για λυσιτελή υλοποίηση των πράξε-
ων.

Κριτήρια επιλογής για Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους:
-  Διαχειριστική επάρκεια της Οργάνωσης Εταίρου
-   Επάρκεια της οργάνωσης Εταίρου να διενεργεί δημόσιες προμήθειες
-   Οικονομική βιωσιμότητά της Οργάνωσης Εταίρου σε σχέση με το μέγεθος και

διάρκεια της πράξης

Κριτήρια επιλογής για όλες τις Οργανώσεις Εταίρους:
-    Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ταμείου
-   Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων/πληροφοριών που

απαιτούνται από την Διαχειριστική Αρχή ή/και τον Κανονισμό του Ταμείου
Δυνητικές επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι του ΕΠ-Ι είναι:
Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικά/ Περιφε-

ρειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και
Φορείς των Περιφερειών).

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Ως Οργανώσεις Εταίροι, επιπλέον των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν:
ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ  Γ.Π:Π(2)γ/οικ.

34029/22-3-2012
Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας

Καταναλωτή (Ν.2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομο-

σπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ
Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους

σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 2646/98 και να υπαχθούν στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014)

Φάρμακα βερεσέ
-Οι φαρμακοποιοί κρατούν τεφτέρια 

Η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στην
τιμή των σκευασμάτων έφερε τα τεφτέρια στα φαρμα-
κεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», με
δανεικά φάρμακα λαμβάνουν τη θεραπεία τους ολοένα
και περισσότεροι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Η συμμετοχή τους στη φαρμακευτική περίθαλψη έχει
αυξηθεί κατά μέσο όρο 30%, με αποτέλεσμα στα συνοι-
κιακά φαρμακεία να έχουν επιστρέψει στα τεφτέρια, στα
οποία καταγράφονται οφειλές που σε ορισμένα φαρμα-
κεία έχουν φθάσει ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Το παράδοξο ωστόσο είναι ότι μνημονιακές δεσμεύσεις
της χώρας έχουν μειώσει τις τιμές των φαρμάκων τα

τελευταία χρόνια κατά τουλάχιστον 60%.
Παρ' όλα αυτά, στην προσπάθεια περιορισμού της

φαρμακευτικής δαπάνης έχει δημιουργηθεί ένα ιδιόμορ-
φο σύστημα φαρμακευτικής κάλυψης, βάσει του οποίου
το κόστος που επιβαρύνει τους ασφαλισμένους για την
αγορά των φαρμάκων τους έχει αυξηθεί δραματικά.

Το παρακάτω παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό: ασφα-
λισμένος του ΕΟΠΥΥ με καρδιαγγειακό νόσημα και
αρθριτικά λαμβάνει τρία σκευάσματα αξίας 21,33 ευρώ
για την τρίμηνη αγωγή του.

Και παρ’ όλο που η συμμετοχή του δεν θα έπρεπε να
ξεπερνά το 25% στο ταμείο του φαρμακείου καλείται να
καταβάλει 15,16 ευρώ. Την ίδια στιγμή το Ταμείο επιβα-
ρύνεται με 14,99 ευρώ.

Η αιτία, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν είναι άλλη από
το γεγονός πως το σύστημα έτσι όπως έχει πλέον δια-
μορφωθεί, «τιμωρεί» τους ασφαλισμένους που επιμέ-
νουν στα πρωτότυπα φάρμακα, αναγκάζοντάς τους να

πληρώνουν το 50% της διαφοράς που προκύπτει ανά-
μεσα στη λιανική και την ασφαλιστική (το ποσό δηλαδή
που καλύπτει το ταμείο) τιμή.

Το μέτρο αυτό ελήφθη με στόχο την προώθηση των
γενοσήμων, φθηνότερων δηλαδή φαρμάκων, δημιουρ-
γώντας έτσι οικονομικά αντικίνητρα στους ασφαλισμέ-
νους. Ομως, όπως φαίνεται από τις αποδείξεις των φαρ-
μακείων, ακόμη και τα αντίγραφα σκευάσματα παραμέ-
νουν σε κάποιες περιπτώσεις ακριβά για μια μερίδα
ασθενών εν μέσω κρίσης.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το ποσό που πρέπει να
καταβάλει ασθενής με διάγνωση «διαταραχή γενικευμέ-
νου άγχους» για τη μηνιαία αγωγή του (δραστική ουσία
εσκιταλομπράμη) φτάνει τα 22,23 ευρώ, παρόλο που
επιλέγει γενόσημο.

Σημειώνεται ότι προ κρίσης, η συμμετοχή των Ελλήνων
για την αγορά φαρμάκων δεν ξεπερνούσε το 10%, ενώ
σήμερα έχει διαμορφωθεί σε 25-30% κατά μέσο όρο.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10% ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Ξεπέρασαν τις 608.000 οι οφειλέτες εισφορών στο ΙΚΑ
Αυξήθηκαν κι άλλο οι οφειλέτες στον

μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας,
ΙΚΑ μέσα στον Νοέμβριο, σε σύγκριση με
τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, η αύξηση είναι της τάξης
του 10,17% με 56.152 εργοδότες να προ-
στίθεται σε εκείνους που δεν έχουν απο-
δώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Αποτέλε-
σμα είναι ο αριθμός των οφειλετών στο
ΙΚΑ να εκτοξευθεί για τον Νοέμβριο σε
608.621 εργοδότες.

Σημειώνεται ότι η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι τον Απρίλιο, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 428.456
(αύξηση κατά 42%).

Πάντως, μέσα στο Νοέμβριο, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών σε 72-100
δόσεις, 16.117 εργοδότες υπέβαλαν αίτηση για ρύθμιση οφειλών 418,8 εκατ. ευρώ, με τις νέες ευνοϊκές διατάξεις
και από αυτούς 1.880 πλήρωσαν εφάπαξ, 3 «έχασαν» τη νέα ρύθμιση καθώς δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση
παρότι υπέβαλαν αίτηση και οι υπόλοιποι έχουν ενταχθεί στη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών.

Παράλληλα, το παράδοξο είναι πως μέσα στον ίδιο μήνα, αυξήθηκαν και οι οφειλέτες που έχασαν παλαιότερες
ρυθμίσεις. Ειδικότερα, από το 1 δισ. ευρώ που είχε «μπει» στην πάγια ρύθμιση, τα 602,4 εκατ. ευρώ έγιναν
εκπρόθεσμα, ενώ «χάθηκαν» άλλα 533,7 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 943,8 εκατ., τα οποία είχαν ρυθμιστεί με βάση
τη «νέα αρχή».
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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)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή. 
Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο

6972203340

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΣΤΙΣ 09:30 Π.Μ.

16.11.12
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα

συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
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. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
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)

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

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

γειακά.         γειακά.         
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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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 

«Λογαριασμός Εξυγίανσης ΟΤΑ» στο ΤΠΔ με
χρηματοδότηση από ΚΑΠ

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυ-
γίανσης των ΟΤΑ συστήνεται  στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης
των ΟΤΑ», τον οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο
Εσωτερικών.

«Τον Λογαριασμό βαρύνουν ιδίως οι δαπάνες
χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την κάλυψη του
συνόλου ή μέρους των οφειλών τους, στο πλαίσιο
υλοποίησης ειδικού προγράμματος αποπληρωμής
τους, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Παρα-
τηρητηρίου, και για την πληρωμή των δπανών
τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια».

Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση του Λογαρια-
σμού, αυτή προέρχεται, «σε ετήσια βάση από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και συγκεκριμένα σε
ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους
ΟΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους,
και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόπο-
ση χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυ-
ση των ΚΑΠ».

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς και με
τα σημερινά δεδομένα των προβλεπόμενων απο-
δόσεων ΚΑΠ, το ποσό που θα περικοπεί οριζόντια
από όλους τους δήμους της χώρας για να μετα-
φερθούν στον Λογαριασμό Εξυγίανσης των ΟΤΑ
ανέρχονται στα 250 εκ. ευρώ.

Στην ουσία πρόκειται για περικοπές που ισοδυ-
ναμούν με δύο δωδεκατημόρια και μάλιστα ενώ
είναι δεδομένη νέα μείωση των αποδόσεων και για
το 2015 για τους ΟΤΑ.

Ωστόσο τα ποσά θα μπορούν να διαφοροποιη-
θούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονομικών μετά από πρόταση του
Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το
πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού στις 31
Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Επιπλέον στον Λογαριασμό
μεταφέρονται και τα 70 εκ.
ευρώ, που είναι αδιάθετα
χρηματικά διαθέσιμα του
προγράμματος «Αυτοδιοίκη-
ση – Κοινωνική Συνοχή –
Ισόρροπη Ανάπτυξη
(ΑΚΣΙΑ), τα οποία προορίζο-
νταν για την στήριξη μικρών
δήμων, την ενίσχυση της
τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης και την άμβλυνση
των περιφερειακών και ενδο-
περιφερειακών ανισοτήτων
και την προώθηση της διαδη-
μοτικής συνεργασίας και
προέρχονται από την από-
δοση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών που αποπληρώθηκαν

μέσω του ειδικού προγράμματος.
Στην τροπολογία προβλέπεται και διαδικασία για

την καταβολή των χρεών των ΟΤΑ και των νομικών
τους προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Μεταξύ των μέτρων υπάρχει
και η δυνατότητα συμψηφισμού των χρεών με την
κρατική επιχορήγηση, μέχρι ποσοστού 5% των
ΚΑΠ. 

Δηλαδή θα μπορεί να περικόπτεται η επιχορήγη-
ση για να καλυφθούν χρέη προς το Δημόσιο.



16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014


