
ΠΠέέρραασσεε  κκααιι  ηη  δδεεύύττεερρηη
δδέέσσμμηη  μμέέττρρωωνν,,  μμεε  πποολλύύ

μμιικκρράά  κκέέρρδδηη  γγιιαα  ττηηνν
κκυυββέέρρννηησσηη

ΚΚρρααυυγγήή  ααγγωωννίίααςς  ττηηςς
ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα
τταα  έέρργγαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ

πποουυ  κκιιννδδυυννεεύύοουυνν  νναα
μμααττααιιωωθθοούύνν  ..

Το νομοσχέδιο πέρα-
σε με 230 «Ναι», έναντι

63 «Όχι» και πέντε
«Παρών», με την

κυβέρνηση να περιο-
ρίζει ελάχιστα τις ήδη

μεγάλες απώλειες που
υπέστη στην προη-

γούμενη ψηφοφορία.

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::  ΗΗ
δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεππιιττεε--
λλιικκοούύ  κκααιι  εευυέέλλιικκ--

ττοουυ  κκρράάττοουυςς
ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ρριιζζιι--
κκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  μμέέσσαα
ααππόό  ννοομμοοθθεεττιικκέέςς

ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς

 Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 
““ΟΟυυδδέέπποοττεε  ζζηηττήήθθηηκκεε

ααππόό  κκααμμίίαα    εεππιιχχεείίρρηη--
σσηη  νναα  γγίίννεειι  ααρρωωγγόόςς
σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα
σσύύννττααξξηηςς  ––  ααννααθθ--

εεώώρρηησσηηςς  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ
ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηηςς
ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν

ΑΑττυυχχηημμάάττωωνν  ΜΜεεγγάάλλ--
ηηςς  ΈΈκκτταασσηηςς  ““

ΤΤσσίίππρρααςς::
««ΣΣττιιςς  1199  θθαα

έέχχοουυμμεε
σσυυμμφφωωννίίαα,,

όόλλαα  ββααίίννοουυνν  
ιικκααννοοπποοιιηηττιικκάά»»

ΟΟιι  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  ττοουυ
ΒΒεερρννααρρδδάάκκηη  γγιιαα  ττηηνν

ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσίίοουυ

ΟΟιι  εεφφοορριιαακκοοίί  ξξεεκκιι--
ννοούύνν  ττιιςς  εεφφόόδδοουυςς  --
ΠΠοούύ  θθαα  σσττήήννοουυνν  τταα

μμππλλόόκκαα  ττοουυςς

ΜΜννηημμόόσσυυννοο  σσττιιςς
ΑΑχχααρρννέέςς  εειιςς  μμννήήμμηηνν
ττωωνν  ππεεσσόόννττωωνν  κκααττάά

ττηηνν  ττοουυρρκκιικκήή  εειισσββοολλήή
σσττηηνν  ΚΚύύππρροο  ττοο  11997744
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

 Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Γαβαθά Αργυρώ Π. Αχαρνών 7,
2105576029

Ελευσίνα
Σαμπάνης Σπυρίδων Α. Περικλέους 40 &
Κοντούλη, 2105547581

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31,
2102482990

Αχαρνές
Λαζάρου Σοφία Φιλαδελφείας 64,
2102467050

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR (Σακόπουλος
Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4
Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23
εως 33 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία
38%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
 Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Προφήτου Ιεζεκιήλ, Ιερομαρτύρων
Απολλιναρίου και Βιταλίου επισκόπων

Ραβέννης

Πέρασε και η δεύτερη δέσμη μέτρων, με
πολύ μικρά κέρδη για την κυβέρνηση

Το νομοσχέδιο πέρασε με 230 «Ναι», έναντι 63 «Όχι» και πέντε «Παρών», με την κυβέρνηση να περιο-
ρίζει ελάχιστα τις ήδη μεγάλες απώλειες που υπέστη στην προηγούμενη ψηφοφορία.

Ηκυβερνητική πλειοψ-
ηφία αυξήθηκε κατά
τρεις ψήφους, φτά-

νοντας τις 126 έδρες, σταθερά
λίγο πάνω από το όριο των 120
εδρών, που αποτελεί και το
συνταγματικό ελάχιστο για την
παροχή ψήφου ανοχής από τη
Βουλή.

Οι εκροές από την Κοινοβου-
λευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δια-
μορφώθηκαν σε 36, με 31
«Όχι» και πέντε «Παρών».
Τρεις βουλευτές που την προη-
γούμενη εβδομάδα ψήφισαν
«Παρών» στήριξαν σήμερα τα
μέτρα, όμως αυτή η μετατόπιση
αντισταθμίστηκε ουσιαστικά
από δυο «Ναι» που μετατράπ-
ηκαν σε «Παρών» και μια
απουσία που έγινε «Όχι».

Η πιο ηχηρή μεταστροφή στο
«Ναι» έγινε από τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος είχε καταψηφίσει το προηγούμενο πολυνομοσχέδιο. Σε άρθρο του,
ο πρώην υπουργός Οικονομικών εξήγησε πως επέλεξε να εγκρίνει τα νέα μέτρα θέλοντας να στηρίξει την κυβέρνηση,
τον πρωθυπουργό και τον διάδοχό του Ευκλείδη Τσακαλώτο. Επισήμανε όμως ότι πιστεύει σταθερά στην αποτυχία
της συμφωνίας που υπογράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου.

Αντίθετα, όλα τα μέλη της Αριστερής Πλατφόρμας καταψήφισαν τα προαπαιτούμενα, παρά την προειδοποίηση του
Αλέξη Τσίπρα πως δεν θα επιτρέψει στους διαφωνούντες να «κρύβονται» και να κάνουν «ηρωικές δηλώσεις» πίσω
από την υπογραφή του. Μήνυμα προς τους αντάρτες έστειλε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία και ο υπουργός
Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Αρνητική ψήφο έδωσε για μια ακόμα φορά η Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωσταντοπούλου, η οποία στις 12:00 το
μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, η κ. Κωσταντοπούλου εξαπέλυσε
επίθεση στους δανειστές, αποφεύγοντας όμως τις επικριτικές τοποθετήσεις σε βάρος του πρωθυπουργού.

Αντικείμενο της συνάντησης, επισήμως, θα είναι η επιστολή που έστειλε η Πρόεδρος της Βουλής στον πρωθυπο-
υργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας τους να ενημερώσουν τους ευρωπαίους ομολόγους τους για τη δια-
δικασία με την οποία εισάγονται τα επίμαχα νομοσχέδια στη Βουλή, την οποία χαρακτηρίζει αντισυνταγματική.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος έχει ήδη απορρίψει το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου, εξηγώντας στην απαντητική του
επιστολή πως δεν έχει θεσμικά ή πολιτικά τη δυνατότητα να πράξει αυτό που του ζητείται, καθότι πρόκειται για προ-
σωπική θέση της Προέδρου της Βουλής, κι όχι για απόφαση του σώματος.

Γ. Πατούλης : Η παράταση του ΕΣΠΑ προτε-
ραιότητα για την Αυτοδιοίκηση. Θα αναληφθ-
ούν νέες πρωτοβουλίες από την Κ.Ε.Δ.Ε. στο
επόμενο διάστημα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.

ΗΚ.Ε.Δ.Ε. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει
επισημάνει προς την Κεντρική Εξουσία την
ανάγκη να υπάρξει χρονική παράταση ενός του-

λάχιστον έτους , στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των
έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ της προηγούμεν-
ης περιόδου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αποσταλεί ήδη επι-
στολές τόσο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και προς
το Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου επισημαίνεται ο
κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν δεκάδες έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλους τους Δήμους της χώρας
και να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν δεν
υπάρξει παράταση του χρονοδιαγράμματος που λήγει
στις 31/12/2015.

Παράλληλα, χωρίς να ευθύνονται οι Δήμοι, δημιουρ-
γούνται τεράστιες ευθύνες για τις δημοτικές αρχές ( δημο-
σιονομικές, ποινικές, πειθαρχικές κλπ) από την πιθανή
ματαίωση των έργων, αλλά και την υποχρέωση επιστρο-
φής των χρημάτων που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί
για την χρηματοδότησή τους . 

Στο σημερινό Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. όπου παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμό-
διας Διεύθυνσης του ΕΣΠΑ, υπήρξε ενημέρωση του Δ.Σ.
ότι στο συγκεκριμένο αίτημα για παράταση του χρονοδια-
γράμματος, εκφράζονται έντονες αντιρρήσεις από πλε-

υράς των ευρωπαίων τεχνοκρατών. Κι αν οι αντιρρήσεις
αυτές δεν καμφθούν, θα δημιουργηθούν τεράστια προβ-
λήματα σε όλη τη χώρα. 

Μετά από αυτή την ενημέρωση, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ,
μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γ. Πατούλη, αποφ-
άσισε να αναλάβει μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες,
προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της
χώρας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αποφευχθ-
ούν οι τραγικές συνέπειες από την ακύρωση των έργων. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί μια σειρά
από επαφές της Διοίκησης της Κ.Ε.Δ.Ε. με αρμόδιους
κοινοτικούς αξιωματούχους, όπως με την αρμόδια Επίτρ-
οπο για το ΕΣΠΑ Κ. Κρετού αλλά και τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Κ. Γιουνκέρ. 

Παράλληλα, θα ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Περιφερειών καθώς και οι αντίστοιχες
Κ.Ε.Δ.Ε. άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να
δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό μέτωπο υποστήριξης του
ελληνικού αιτήματος.

Κραυγή αγωνίας της Αυτοδιοίκησης για τα έργα
του ΕΣΠΑ που κινδυνεύουν να ματαιωθούν .
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Οι προτεραιότητες
του Βερναρδάκη για
την αναβάθμιση του

Δημοσίου

Τις προτεραιότητες για την αναβάθμιση του δημό-
σιου τομέα και τη βελτίωση της καθημερινότητας
του πολίτη σχεδιάζει ο νέος αναπληρωτής υπο-

υργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερνα-
ρδάκης, ο οποίος έχει συνεχείς συσκέψεις με υπηρεσια-
κούς παράγοντες του υπουργείου, προκειμένου να έχει
πλήρη ενημέρωση.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο κ. Βερναρδάκης
σύντομα θα προωθήσει το σχέδιο νόμου για την αξιολόγ-
ηση στο Δημόσιο (το έχει καταρτίσει ο Γ. Κατρούγκαλος),
αφού προηγουμένως κάνει ορισμένες διορθώσεις που
προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση αλλά και από
φορείς, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα επισκεφθεί το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα αναβαθ-
μιστεί και θα αποτελέσει τη βασική πηγή στελεχών του
Δημοσίου. Επίσης θα προχωρήσει η διαδικασία εισαγω-
γής νέων δημοσίων υπαλλήλων στο πρόγραμμα σπου-
δών.
Ακόμη προγραμματίζει την έναρξη της λειτουργίας του
πρώτου ηλεκτρονικού ΚΕΠ, από το οποίο, κατά την
πρώτη περίοδο λειτουργίας του, οι πολίτες θα μπορούν
να εκδίδουν ηλεκτρονικά 9 έγγραφα:

- ατομικό λογαριασμός ΙΚΑ

- ληξιαρχική πράξη γάμου

- ληξιαρχική πράξη γέννησης

- ληξιαρχική πράξη θανάτου

- χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για επιχει-
ρήσεις και ιδιώτες

- ιθαγένειες

- πιστοποιητικό γέννησης

- χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστα-
σης ΟΓΑ

- χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστα-
σης

Περίπου θα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονται 50
ακόμη δημόσια έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
έπειτα από αίτηση στο ΚΕΠ.

Για το θέμα του μισθολογίου στο Δημόσιο και την πρόθε-
ση των θεσμών να ζητήσουν εκ νέου να ανοίξει σταδιακά
η μισθολογική ψαλίδα, μεταξύ των διοικητικά ανώτερων
και κατώτερων δημοσίων υπαλλήλων, η νέα ηγεσία του
υπουργείου είναι αρνητική στην περίπτωση που υλοποι-
ηθεί «ξερά» καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση
των κατώτερων μισθών και αύξηση των ανώτερων.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο νέος αναπληρω-
τής υπουργός προτίθεται να προτείνει την ένταξη των
επιδομάτων -κυρίως των ειδικών μισθολογίων- στο
μισθό, που μπορεί να επιφέρει μία ελάχιστη μείωση στο
μισθό, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσει τα ασφαλιστικά
ταμεία και θα αποφευχθεί η οριζόντια περικοπή των
μισθών.

Πηγές του υπουργείου επανέλαβαν κατηγορηματικά ότι
δεν υπάρχει θέμα με τις επαναπροσλήψεις των υπαλλή-
λων, που είχαν απολυθεί ή είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα
και θα γίνουν κανονικά, ενώ επισήμαναν ότι θα
προχωρήσουν και 2.771 προσλήψεις σε υπουργεία και
υπηρεσίες του Δημοσίου, εκτός από τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας, για τις οποίες είναι αρμόδιο το υπουρ-
γείο Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών.

Τέλος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει και η
Κάρτα του Πολίτη, σε εθελοντική βάση, καθώς θα είναι
μία κάρτα η οποία θα διευκολύνει τους πολίτες, στις
συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Μνημόσυνο στις Αχαρνές εις μνήμην των πεσόντων
κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόν-
των Αξιωματικών, οπλιτών και πολιτών
που έπεσαν μαχόμενοι ηρωικά κατά την

εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, τελέ-
στηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου 2015, στον
Καθεδρικό Ναό Αγίου Βλασίου στις Αχαρνές. Τον
Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Μορφωτική
Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Αθήνα, κα Μαρία Παναγίδου. Στέφ-
ανα κατέθεσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός, ο κ Ιωάννης Δέδες Βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ της Περιφέρειας Αττικής εκ μέρους του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, η κα Μαρία Παναγίδου
Μορφωτική Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπρ-
ιακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο Ταξίαρχος κ
Γρηγόρης Δημακογιάννης εκ μέρους των Ενόπ-
λων Δυνάμεων, ο κ Νάστος Αθανάσιος, Υπα-
στυνόμος Β’ εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., ο Πρωτάρχης
κ Βασιλικιάς Σπυρίδων από το Λιμενικό Σώμα,
και ο κ Ευάγγελος Μουρελάτος Γραμματέας του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 64-
67-74.

Σε δήλωσή του μετά την επιμνημόσυνη δέηση
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός είπε
ότι «Η σημερινή μέρα είναι ημέρα θλίψης και
μνήμης για σύσσωμο τον Ελληνισμό. Σήμερα,
είμαστε εδώ όλοι μας για να τιμήσουμε τη μνήμη
των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974. Αισθανόμαστε απέραντο σεβα-
σμό για την αυτοθυσία όλων όσων αγωνίστηκαν
και έπεσαν ηρωικά για την εθνική ανεξαρτησία,
την ελευθερία και τις πανανθρώπινες αξίες του
Ελληνισμού. Ευχή όλων μας, η Κύπρος και η
Ελλάδα να συνεχίσουν ενωμένες την πορεία
τους για ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία».

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρας, ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ Θανάσης Κατσιγιάννης, ο κ Αναστάσιος Χίος Αντιδήμαρχος Διοικητικών
υπηρεσιών και Θρακ/νων, ο κ Συρινίδης Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ο κ
Παναγιώτης Πολυμενέας Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, η κα Ελένη Σαχσανίδη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής, ο κ Δασκαλάκης Γιώργος Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α., η κα Ναυροζίδου Μαρία Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α., ο κ Νίκος
Γκασούκας Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΡΩΓΗ, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Γιαννακόπουλος
Δημήτρης, οι κκ Κωνσταντίνος Καρυδάκης και Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδου, Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών αντίστοιχα, επίσης παραβρέθηκε ο Αντιπρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων κ Ανδρέας Παπαματθαίου.

Τσίπρας: «Στις 19 θα έχουμε συμφωνία,
όλα βαίνουν ικανοποιητικά»

«Στις 19 θα έχουμε συμφωνία. Όλα
βαίνουν ικανοποιητικά». Με αυτή
τη φράση ο Πρωθυπουργός Αλέξ-

ης Τσίπρας έσπευσε να καθησυχάσει το
προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τρα-
πεζών που τον επισκέφθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου.

Οι τραπεζίτες άκουσαν με ικανοποίηση
τον Αλ. Τσίπρα να τους εξηγεί ότι η
κυβέρνηση βρίσκεται κοντά σε συμφωνία
με τους πιστωτές και την 20η Αυγούστου
θα είναι όλα έτοιμα, καθώς επέμεινε πως
την προηγούμενη μέρα όλα θα έχουν
κλείσει.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε στο Δ.Σ.
της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, ότι  δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας και έδειξε απο-
φασισμένος, παρά τα εσωκομματικά του
προβλήματα, να προχωρήσει στην ολοκ-
λήρωση της συμφωνίας με τους πιστωτές.
Και μάλιστα, με βάσει την εισήγησή του στους τραπεζίτες, φάνηκε ότι όλα εξελίσσονται ικανοποιητικά.

«Δώσαμε και δίνουμε σκληρή μάχη» τους είπε και σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η
κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει η χώρα στον πυρήνα της Ευρωζώνης.

Οι παριστάμενοι τραπεζίτες έμειναν με την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τον δύσκολο δρόμο
κινούμενος με γνώμονα το εθνικό και όχι το κομματικό συμφέρον. «Μας έδειξε ότι κινείται με ρεαλισμό και έχοντας
πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Είδαμε έναν διαφορετικό Τσίπρα» έλεγε μετά τη συνάντηση κεντρικός τραπεζίτης
που έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου αρκετά πιο αισιόδοξος από την ώρα που πέρασε το κατώφλι του πρωθυπουργι-
κού γραφείου.
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Στα 990 ευρώ ο μέσος φόρος
ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό

Ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια οι φορολογικές
δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο Taxis, ωστό-
σο παραμένουν εκτός συστήματος 2,3 εκατομ-

μύρια δηλώσεις.
Οι εκκαθαρισμένες δηλώσεις ανέρχονται συνολικά σε

3,4 εκατομμύρια. Εξ αυτών οι 1.334.148 δηλώσεις είναι

χρεωστικές και αντιστοιχούν σε καταβολή φόρου ύψους
1,32 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαρ-
ιστικό ανέρχεται στα 990 ευρώ.

Σημειώνεται πως η προθεσμία για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που
έληγε στις 27 Ιουλίου παρατάθηκε έως τις 26 Αυγούστου.
Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων επιχειρήσεων παρατάθηκε έως τις 20
Αυγούστου.

Κλειστός σήμερα ο
ΧΥΤΑ Φυλής για λόγο-
υς συντήρησης από 

πυρκαγιά

Κλειστός θα παραμείνει αύριο ο ΧΥΤΑ
Φυλής για λόγους συντήρησης ύστερα
από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμε-

ρα το απόγευμα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε
στον ΧΥΤΑ, μετά από μεγάλες προσπάθει-
ες, είναι πλέον  υπό έλεγχο, αλλά για αύριο
Πέμπτη θα απαιτηθούν εργασίες συντήρη-
σης και δεν θα μπορεί να δέχεται απο-
ρρίμματα. Αύριο Πέμπτη στον ΧΥΤΑ θα
γίνονται μόνο εργασίες συντήρησης.
Παρακαλούνται οι Δήμοι και οι αρμόδιες
υπηρεσίες τους να λάβουν υπόψη τους το
γεγονός αυτό και να μην στείλουν αύριο
απορριμματοφόρα στον ΧΥΤΑ Φυλής προ-
κειμένου να διευκολύνουν τις εργασίες  ενό-
ψει της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας
του χώρου από μεθαύριο Παρασκευή.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το
σχέδιο νόμου του υπουργού Επικρατείας Ν.
Παππά και του αναπληρωτή υπουργού Υπο-

δομών Μεταφορών και Δικτύων Χ. Σπίρτζη, για τις τηλεο-
πτικές άδειες, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 24/8. Η
κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι «με το νομοσχέδιο αυτό
επέρχεται μετά από 25 χρόνια η νομιμότητα στους τηλεο-
πτικούς σταθμούς, οι οποίοι από το 1990 που ξεκίνησε η
λειτουργία τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν υπό το
καθεστώς των λεγόμενων 'προσωρινών αδειών'».

«Πρόκειται για ένα εκσυγχρονισμένο και πλήρες
νομοθέτημα, που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν
την ψηφιακή τηλεόραση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο αυτό και αξιο-
ποιώντας οτιδήποτε θετικό προϋπήρξε σε προηγούμενα
νομοθετικά κείμενα» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Με το σχέδιο νόμου:
Καθιερώνονται αυστηρότερα κριτήρια ως προς τους

όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των ψηφιακών κανα-
λιών προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα στο
ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Διακόπτεται η συνέχεια της διά νομοθετικών παρεμβά-
σεων «νομιμοφανούς» λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεο-
πτικών σταθμών και κατά την ψηφιακή μετάβαση.

Η αδειοδότηση των ψηφιακών καναλιών θα γίνει μέσω
δημοπρασίας που θα διεξαχθεί από το ΕΣΡ.

Τα επόμενα βήματα προβλέπουν ότι:
Πρώτα θα ψηφιστεί ο νόμος.
Ακολούθως θα εκδοθεί προκήρυξη από το ΕΣΡ για τη

διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Υπάρχει στο νόμο πρόβλεψη για άδειες εθνικής και

περιφερειακής εμβέλειας, αλλά και ανά κατηγορία προ-
γράμματος (ενημερωτικού ή μη) και περιεχομένου.
Πρώτα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις άδειες εθνι-
κής εμβέλειας και στη συνέχεια οι περιφερειακής εμβέλει-
ας.

Ο αριθμός των αδειών για την κάθε κατηγορία θα ορι-
στεί με απόφαση του υπουργού Επικρατείας (με γνω-
μοδότηση από το ΕΣΡ).

Η χρονική διάρκεια των αδειών θα είναι 10 ετών.
Η δημοπρασία θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στά-

διο θα γίνει προεπιλογή αυτών που θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη δημοπρασία και στο δεύτερο θα γίνει η
δημοπρασία.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα έχουν
ανώνυμες εταιρίες-κοινοπραξίες και οι ΟΤΑ.

Μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων προβλέπονται:
α. Ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο 8.000.000 ευρώ

για τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ενημερωτι-
κού προγράμματος γενικού περιεχομένου, 5.000.000
ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος
θεματικού περιεχομένου και 2.000.000 για μη ενημερωτι-
κούς. Σε περίπτωση που δεν είναι καταβεβλημένο το
μετοχικό κεφάλαιο, θα υπάρχει η πρόβλεψη για υποβολή
εγγυητικής επιστολής προς κάλυψη του υπολειπόμενου
κεφαλαίου με τύπο εγγυητικής που θα διασφαλίζει την
πραγματική καταβολή των ποσών που αυτή αφορά. Το
προαπαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για τις άδειες των
περιφερειακών θα οριστεί με ΚΥΑ του υπουργού Επικρα-
τείας και του Υπουργού Οικονομικών.

β. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν θα πρέπει να υπο-

λείπονται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφα-
λαίου. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να υφίσταται και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας αλλιώς αυτή θα
ανακαλείται.

γ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της οικονο-
μικής διαφάνειας των συμμετεχόντων, θα απαιτείται ονο-
μαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου
και για τις ημεδαπές και για τις αλλοδαπές εταιρίες και τίθ-
εται έλεγχος «πόθεν έσχες» για τα οικονομικά μέσα που
διαθέτουν οι υποψήφιες εταιρίες και οι μέτοχοι αυτών.

δ. Επίσης προβλέπονται ποινικά κωλύματα για ιδιοκτή-
τες και εκπροσώπους των ανωνύμων εταιριών που υπο-
βάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και ασυμβίβαστα με
συμμετοχή σε έρευνες μετρήσεων ραδιοτηλεοπτικής αγο-
ράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις.

ε. Απαιτείται η τήρηση προϋποθέσεων τεχνικής και
προγραμματικής πληρότητας από τους υποψήφιους
τηλεοπτικούς σταθμούς.

στ. Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και δημιουργούνται
νέες, με καθορισμό ελαχίστων ορίων απασχολούμενου
προσωπικού των υποψηφίων ανά κατηγορία και συγκε-
κριμένα τουλάχιστον 400 άτομα για τους εθνικής εμβέλει-
ας ενημερωτικού χαρακτήρα, 50 άτομα για εθνικής εμβέ-
λειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα, 20 άτομα για τους
περιφερειακής εμβέλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι
πλήρους απασχόλησης.

ζ. Θα απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότ-
ητα υποψηφίων, μετόχων και νομίμων εκπροσώπων
καθώς και τραπεζική ενημερότητα για την ομαλή
εξυπηρέτηση των δανείων τους.

η. Η τιμή εκκίνησης για την κατηγορία κάθε άδειας θα
καθορισθεί από τον υπουργό Επικρατείας (με απλή γνω-
μοδότηση από το ΕΣΡ). Πριν από την ανακήρυξη των
υπερθεματιστών για κάθε άδεια θα διενεργείται εκ νέου
έλεγχος πόθεν έσχες για την υψηλότερη υποβληθείσα
οικονομική προσφορά. Το τίμημα για κάθε χορηγηθείσα
άδεια θα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, μετά την
ανακήρυξή του ως αδειούχου, εφάπαξ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορ-
ούν την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Δικτύων, ενώ επίσης ιδρύεται θυγατρική
της ΕΡΤ ΑΕ η οποία θα είναι πάροχος δικτύου, διασφ-
αλίζοντας την παροχή κατάλληλων υποδομών δικτύου σε
όλες τις περιοχές της χώρας και με όρους ισότιμης και
δίκαιης πρόσβασης στο δίκτυο, δίνοντας έτσι τέλος στο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της
χώρας που δεν έχουν ψηφιακή κάλυψη, καθώς και στο
μονοπώλιο της DIGEA.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο
για τις τηλεοπτικές άδειες
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Πόσα χάνει το Δημόσιο
από τον ανείσπρακτο ΦΠΑ

Βόμβα για τα δημόσια έσοδα είναι ο ανείσπρακτος
ΦΠΑ. Σύμφωνα με ειδική μελέτη του Κέντρου Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών οι

απώλειες του ελληνικού προϋπολογισμού από τον ΦΠΑ
αγγίζουν τα 7,5 δισ. ευρώ. 

Υπολογίζοντας το έλλειμμα του ΦΠΑ, δηλαδή τη διαφορά
ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα από τον ΦΠΑ και στα
δυνητικά έσοδα από τον ΦΠΑ όπως υπολογίζονται με
βάση τους Εθνικούς Λογαριασμούς, το ΚΕΠΕ υπο-
στηρίζει πως η Ελλάδα είναι ουραγός μεταξύ των χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου.
Όπως σημειώνει, από το 2009 και μετά το έλλειμμα ΦΠΑ
της Ελλάδας κυμαίνεται μεταξύ 29% και 38%, ενώ της
Πορτογαλίας είναι σημαντικά χαμηλότερο και διαρκώς
μειώνεται και της Ισπανίας, με εξαίρεση το 2009, τα τρία
τελευταία διαθέσιμα έτη κυμαίνεται μεταξύ 13% και 19%.
«Είναι επιβεβλημένο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της
χώρας να βγει από την οικονομική κρίση και να μπει σε
τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο να βελτιωθεί ο τρό-
πος είσπραξης του ΦΠΑ, ώστε να καταστεί περισσότερο
αποτελεσματικός, αλλά να αλλάξει και η φορολογική
συνείδηση των πολιτών», υποστηρίζει το ΚΕΠΕ.
Κατά τους συντάκτες της έκθεσης η βασικότερη ίσως
οδός προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών
είναι να αποκτήσουν εμπιστοσύνη προς το κράτος που
διαχειρίζεται τα χρήματα από τους φόρους που
πληρώνουν.

Αποφασισμένος να κλείσει τη συμφωνία ώς
τις 20 Αυγούστου ο πρωθυπουργός

Να κλείσει τη συμφωνία με τους δανειστές στο
διάστημα μεταξύ 15 και 20 Αυγούστου είναι
αποφασισμένος ο πρωθυπουργός, όπως

εκτιμούν τραπεζικοί κύκλοι μετά τη συνάντηση που
είχαν την Τετάρτη με τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο
Μαξίμου για το θέμα των πλειστηριασμών.

Από την πλευρά της Κομισιόν, ο επίτροπος Μοσκο-
βισί ανέφερε πως το χρονοδιάγραμμα φτάνει μέχρι το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Οι διαβουλεύσεις με την τρόικα αναμένεται να ξεκι-
νήσουν την Παρασκευή. «Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμ-
μα που μας πηγαίνει μέχρι το δεύτερο δεκαπνθήμερο
του Αυγούστου» ανέφερε ο Πιερ Μοσκοβισί από την
πλευρά της Ευρωπαικής Επιτροπής.

Εξάλλου, την Τρίτη η κυβερνητική εκπρόσωπος
Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε ότι αμέσως μετά την ψήφιση
των προαπαιτούμενων θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση
με τους θεσμούς, με καταληκτική ημερομηνία την 20ή Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους ίδιους τραπεζικούς κύκλους, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς υπό την
εποπτεία του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου. 

Οι συζητήσεις γίνονται πλέον πάνω σε συγκεκριμένα κείμενα, με συγκεκριμένα στοιχεία από τις διάφορες υπηρεσίες
των υπουργείων και έχουν συνταχθεί και τα προσχέδια της συμφωνίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι η  Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), ως αρμόδιος φορέας εφαρμογής της

δράσης Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016  «Ενα-
ρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-
2016», εξέδωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος η οποία απευθύνεται σε

α) Δομές και  β)  Ωφελούμενους.
Προηγούνται οι αιτήσεις των φορέων που επιθ-

υμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, διαδικασία
στην οποία θα πάρει μέρος και ο Δήμος Ελευσίνας
αιτούμενος να συμπεριληφθούν όλες οι σχετικές δομές
του, με την αισιοδοξία ότι η επιχορήγηση θέσεων θα
κυμανθεί στα ίδια με πέρυσι επίπεδα. 

Μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα   eetaa.gr για
ενημέρωση              (δικαιολογητικά, προθεσμίες,
διεύθυνση).Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δική
σας επιλογή αλλά κρίνεται απαραίτητη για ποιοτικότε-
ρες παροχές από τους παιδικούς μας σταθμούς.

H ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών των
ενδιαφερομένων γονέων για επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ
θέσης φιλοξενίας των παιδιών τους στους επιλεγμένο-
υς φορείς θα είναι    5 – 18 Αυγούστου 2015.

Για παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθ-
είτε στα γραφεία των παιδικών σταθμών και στο γραφ-
είο της προϊσταμένης, κας Κολιοφώτη Κατερίνας (
Εθνικής Αντιστάσεως 15, Β' Παιδικός σταθμός.
Τηλ.210-5546565)

Η
πρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία

Βασιλείου

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αναπήρων «Συνεργασία-
Δημιουργία» του Δήμου Φυλής

ΟΚοινωνικός Συνεταιρισμός Αναπήρων «Συνεργασία-Δημιουργία» του Δήμου Φυλής ανακοινώνει την ένα-
ρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών με Ειδικές Ανάγκες( ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-

ούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 22/07/2015 μέχρι 17/08/2015  με τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών στα γραφεία μας στην οδό Κρητικού Πελάγους 1, Πάρκο Πόλης  του Δήμου Φυλής, ώρες λειτουργίας
09.00-16.00. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-24.80.235

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου με τον
Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνο

Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεγάρ-
ων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνο
επισκέφθηκε σήμερα η Περιφερει-

άρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, συνοδευόμενη
από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,
Γιάννη Βασιλείου. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης, που έλαβε
χώρα σε εγκάρδιο κλίμα στην Ιερά Μητρό-
πολη Μεγάρων και Σαλαμίνος, βρέθηκαν τα
ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση
δράσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης και του κοινωνικού αποκλει-
σμού. Συγκεκριμένα μεταξύ των δύο πλευρών
διαπιστώθηκε συναντίληψη για την ανάληψη
πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση των συνερ-
γειών για την προστασία των ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων και την ενίσχυση των δομών
αλληλεγγύης. Ο Μητροπολίτης και η Περιφερειάρχης συμφώνησαν στην ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας των
δύο πλευρών για τη βελτιστοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών προς όφελος των πολιτών.
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Από 6 Ιουλίου η διά-
θεση της προνομια-

κής κάρτας των
Αισχυλείων

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΦΕΤΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
2015. ΩΡΑ 8:00 – 14:00
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΙΜΩΝΟΣ
11 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ ,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ).
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                             
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Η "Μικρή Ελλάδα" του Βασίλη
Καμπόλη εμπνέει τους Μαθητές

«Σκεφτήκαμε
πολλές φορές
τον Κυριάκο, την

Γεωργία, την Ναταλία,
την Μαργαρίτα, την Άννα
τον Κίμωνα, την Δόμνα,
την Μαρκέλλα, την Ευφ-
ροσύνη τον Aνδρέα...τα
σαράντα παιδιά μας,
που συμμετέχουν στο
Camp ―αθλητικές και
καλλιτεχνικές δραστηρι-
ότητες― του Δήμου
Φυλής που πραγματο-
ποιείται στον χώρο του
Δημοτικού κολ-
υμβητηρίου Άνω
Λιοσίων. Σκεφτήκαμε
πόσο όμορφα και δημιουργικά μπορούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, την ίδια ώρα
που αξίες καταρρέουν κι ιδέες εμπορευματοποιούνται. 

Σ’ έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει κι όχι πάντα προς το καλύτερο, αυτός ο λαός κι αυ-
τά τα παιδιά, δικαιούνται να πιστεύουν ότι τα ιδανικά που μας κράτησαν τρεις χιλιάδες χρό-
νια, βρίσκονται σε καλά χέρια. 

Σαν παιδαγωγοί, δώσαμε το κίνητρο στα παιδιά και πήραμε σαν αντάλλαγμα την ελπίδα,
ότι τελικά αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάζει και προς το καλύτερο.

H εικαστική αντιμετώπιση ενός εικαστικού έργου, πράγμα δύσκολο ακόμη και για έναν
ζωγράφο, ήταν το έναυσμα, ώστε τα εξάχρονα έως δωδεκάχρονα παιδιά, ν’ αναπτύξουν έ-
ναν δημιουργικό και γόνιμο διάλογο με το θαυμάσιο ζωγραφικό έργο "Η μικρή Ελλάδα" του
διακεκριμένου εικαστικού μας καλλιτέχνη Βασίλη Καμπόλη και να δημιουργήσουν σαν εν
δυνάμει πραγματικοί ζωγράφοι. 

Μας έδειξαν με τον λόγο τους και με τα έργα τους την ευκολία να αντιλαμβάνονται ένα έρ-
γο τέχνης, τον συμβολισμό του και το βαθύτερο νόημά του αλλά και το πως ένα έργο τέχνης
μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορική αναφορά, πάντα με την παιδαγωγική έννοια του όρου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον αγαπητό μας εικαστικό Βασίλη Καμπόλη, για
την προθυμότατη ανταπόκρισή του και για την λιτή και εξαίρετη διδαχή του. 

Τέλος οι μικροί ζωγράφοι εξέφρασαν με κάθε τρόπο τον ενθουσιασμό τους για το έργο
του Βασίλη Καμπόλη, κατανοώντας και εμπνεόμενοι από την "Μικρή Ελλάδα" την ανοιχτή
της δυνατότητα και την αέναη εξέλιξή της».

M’ αυτά τα λόγια οι δύο εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι του προγράμματος Δημιουργικής α-
πασχόλησης, Δήμητρα Φώτου και Ευαγγελία Ιωάννου περιέγραψαν το καλλιτεχνικό δρώμε-
νο, "Σπουδή και εικαστική πράξη, βασισμένη σε ένα έργο ζωγραφικής του Βασίλη Καμ-
πόλη", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015. 

Ο Δήμος Φυλής παρείχε, για 5η χρονιά, το πρόσφορο έδαφος για μια ιδανική σύζευξη
της φλόγας, που διακατέχει αρκετούς από τους εκπαιδευτικούς μας και της νεανικής δημιο-
υργικότητας και αντίληψης. 

Ένα παράδειγμα, που δείχνει πως ένας χώρος ψυχαγωγίας, μπορεί να μεταβληθεί σε
κυψέλη μέθεξης διαχρονικών αξιών και γνήσιας καλλιτεχνικής ―και ιστορικής― αναβάπτι-
σης.

Ας ευχηθούμε στα παιδιά και τους άξιους παιδαγωγούς τους κάθε επιτυχία και καλή
συνέχεια και ας  παροτρύνουμε, στην όλο και συχνότερη πραγματοποίηση παρόμοιων
δρώμενων και επιτευγμάτων, τα πολυτιμότερα κύτταρα της κοινωνίας μας.

 Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 
“Ουδέποτε ζητήθηκε από καμία  επιχείρηση να γίνει αρωγός

στην προσπάθεια σύνταξης – αναθεώρησης του Σχεδίου Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης “

Αναφορικά με
δημοσίευμα στην
ηλεκτρονική μορφή

της εφημερίδας ‘ΕΘΝΟΣ’
που αναφέρει ότι «τα ΕΛ.ΠΕ.
θα είναι αρωγός στην προ-
σπάθεια  σύνταξης – αναθ-
εώρησης του Σχεδίου Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτα-
σης (ΣΑΤΑΜΕ) στην περιοχή
της Δυτικής Αττικής»
δηλώνουμε τα  εξής: 

1. Η Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής, παίρνει πρ-
ωτοβουλίες, όπως προβλέ-
πεται από την νομοθεσία, με αποκλειστικό στόχο την προστασία των πολιτών σε περίπτω-
ση εκδήλωσης ατυχήματος από επιχείρηση που υπάγεται στην Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ, δεδομέ-
νου ότι φέρει την ευθύνη συντονισμού αντιμετώπισης με όλους τους φορείς και τις επιχει-
ρήσεις της περιοχής.

2. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει την ευθύνη επικαιροποίησης εξωτερικών
ΣΑΤΑΜΕ, δηλαδή Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης εκ-
τός των ορίων των επιχειρήσεων.

3. Στην Δυτική Αττική εδρεύουν 24 επιχειρήσεις που υπάγονται στην οδηγία
SEVESO (ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και τα  ΕΛ.ΠΕ.) και έχουν υποχρέωση
σύνταξης εσωτερικών ΣΑΤΑΜΕ, δηλαδή Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Μεγάλης Έκτασης εντός των ορίων της εκάστοτε επιχείρησης .

4. Ουδέποτε ζητήθηκε από καμία  επιχείρηση να γίνει αρωγός στην προσπάθεια
σύνταξης – αναθεώρησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
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Υπεγράφη η απόφαση
πρόσληψης 1.549 γυμνα-

στών σε Ο.Τ.Α.

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Σταύρο Κοντονή, η
απόφαση για την έγκριση πρόσληψης

πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση
των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που
υλοποιούν
Προγράμ-
ματα Άθλ-
ησης για
Ό λ ο υ ς
( Π Α γ Ο )
έ τ ο υ ς
2015-16. 

Είναι η
π ρ ώ τ η
φορά, τα
τελευταία
χρόνια, που εγκρίνονται έγκαιρα τα αιτήματα των
Δήμων για πρόσληψη γυμναστών, ούτως ώστε αυτοί να
μπορέσουν να τα υλοποιήσουν για όλη την προβλεπό-
μενη διάρκεια.

Για τη χρονιά 2015-16 υπάρχει αύξηση κατά 30% της
συμμετοχής των Ο.Τ.Α. της Χώρας και θα προσληφθ-
ούν 1.549 γυμναστές, αριθμός επίσης αυξημένος κατά
22%.

Επίσης, επανασυστάθηκε στο πλαίσιο της Γ.Γ.Α. ειδι-
κή ομάδα παρακολούθησης των Προγραμμάτων «Άθλ-
ηση Για Όλους», ώστε να καταγραφούν οι οικονομικές
υποχρεώσεις της Γ.Γ.Α. προς τους Ο.Τ.Α., που εκκρε-
μούν τα τελευταία έτη. 

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνεχίζει με
αμείωτους ρυθμούς τη συνεργασία της με το Υπουργείο
Παιδείας για την προετοιμασία πιλοτικού προγράμμα-
τος κολύμβησης για παιδιά των Δημοτικών σχολείων, το
οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.  

Απέδρασε από το Δρομο-
καΐτειο Γεωργιανός ληστής

Το ίδιο δύσκολο είναι να το σκάσεις από τον
Κορυδαλλό, το ίδιο από το Δρομακαΐτειο; Ο
αλλοδαπός εγκληματίας εκμεταλλεύτηκε το

γεγονός ότι μεταφ-
έρθηκε για
νοσηλεία στο
Νοσοκομείο της
πόλης μας με
εισαγγελική εντολή
και… απέδρασε. Η
τύχη του όμως
κράτησε μόνο μια
μέρα

Ο λόγος για έναν Γεωργιανό κακοποιό, που εξέτιε
ποινή πολυετούς φυλάκισης, για κακουργηματικές πρά-
ξεις (ληστείες). Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Δρο-
μοκαΐτειο, όπου και νοσηλευόταν φρουρούμενος. Όμως
την Πέμπτη 16 Ιουλίου κατάφερε να διαφύγει της προ-
σοχής των ειδικών φρουρών και απέδρασε.

Συνελήφθη από αστυνομικούς την αμέσως επόμενη
μέρα στο Σταθμό Λαρίσης, ενώ  ετοιμαζόταν να
αναχωρήσει προς άγνωστο προορισμό.

Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου,
όπου σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία και
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ο κρατούμενος επέστρεψε
εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε τηλεφωνική  με τον κ. Ισίδωρο Πρώιο, σχετικά με
τις συνθήκες της απόδρασης, μας τόνισε πως η φύλαξη
των ποινικά κρατούμενων ασθενών στο Νοσοκομείο
είναι αποκλειστική ευθύνη της Αστυνομίας και όχι του
προσωπικού του ιδρύματος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Εργαζομένων
του Δρομοκαΐτειου, το σύνολο των ψυχικώς ασθενών
κρατουμένων μεταφέρονται στην πόλη μας. Συγκεκρι-
μένα, το 90% στο Δαφνί και οι υπόλοιποι στο Δρομοκα-
ΐτειο. Στο ΨΝΑ το προηγούμενο έτος νοσηλεύτηκαν
περίπου 30 κρατούμενοι.

Υπό έλεγχο δύο εστίες πυρκα-
γιάς στην Κοκκινογή Μεγάρων

Υπό έλεγχο τέθηκαν δύο εστίες πυρκαγιάς που
ξέσπασαν στην περιοχή της Κοκκινογής στα
Μέγαρα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Μεγάρων να επιχειρεί με 5 οχήματα και 15 άνδρες.Πιο
αναλυτικά, λίγο μετά τις 23:00 ειδοποιήθηκε η Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση μίας εστίαςπυρ-
καγιάς στην περιοχή της Κοκκινογής στα Μέγαρα και
άμεσα κατέφτασαν στο σημείο τρίαπυροσβεστικά οχή-
ματα.

Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, σε απόσταση μικρ-
ότερη των 1.000 μέτρων, ξέσπασε και δεύτερη εστία,
ενώ ήλθαν και επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα. Συνο-
λικά στο σημείο επιχειρούν και έχουν θέσει υπό έλεγχο
τις δύο εστίες, 5 οχήματα και 15 άνδρες της Πυροσβε-
στικής μαζί με εθελοντές ενώ έχει καεί μικρή, ευτυχώς
έκταση με ξερά χόρτα.  Άνδρες του Αστυνομικού Τμή-
ματος και της Τροχαίας Μεγάρων έχουν φτάσει στο
σημείο ρυθμίζοντας την κυκλοφορία, ενώ επιτρέπεται
κανονικά η κίνηση των οχημάτων προς Καβελάρη.
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Αύξηση 27,1% στην
τουριστική κίνηση το

πρώτο πεντάμηνο
Στα 4,5 εκατομμύρια τουρίστες έφθασε η εισερχό-

μενη ταξιδιωτική κίνηση στο πεντάμηνο Ιανουαρίου -
Μαΐου, εμφανίζοντας αύξηση κατά 27,1% σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η
εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι εισπράξεις να
αυξηθούν κατά 15% αγγίζοντας τα 2,2 δισ. ευρώ.

Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά
24,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της
ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.341 εκατ.
ευρώ, και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 4,3% των
εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός
της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 788 εκατ.
ευρώ.

Αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 832 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,2%, και οι
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός
της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 51,0%
και διαμορφώθηκαν στα 509 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά
20,0% στα 318 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη
Γαλλία αυξήθηκαν κατά 14,2% στα 177 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμο-
ρφώθηκαν στα 325 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 68,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της
ΕΕ-28, μείωση κατά 58,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις
από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ.
ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,1%
και διαμορφώθηκαν στα 156 εκατ. ευρώ.

Σε δίκη παραπέμ-
πονται ΓΕΝΟΠ και
διοικήσεις της ΔΕΗ

Σε δίκη παραπέμπονται συνολικά 68 άτομα,
μεταξύ των οποίων διοικήσεις της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ, τα διοικητικά συμβούλια και οι διοικητές

της ΔΕΗ από το 1999 και μετά καθώς και άλλα στελέχη
της εταιρείας, για τη γνωστή υπόθεση που απασχόλησε
το πανελλήνιο για τα ταξίδια των συνδικαλιστών της
ΓΕΝΟΠ, τις επιχορηγήσεις αλλά και τις περίφημες
μελέτες, που ανέδειξε η έρευνα του γενικού επιθεωρη-
τή δημόσιας διοίκησης και ερεύνησε και ο εισαγγελέας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του εισαγγελέα
ήταν αθωωτική για όλους τους κατηγορούμενους πλην
ενός, ωστόσο το συμβούλιο Εφετών, με βούλευμά του
ανέτρεψε την πρόταση του αντιεισαγγελέα και παρα-
πέμπει σε δίκη για τα κακουργήματα της απιστίας στην
υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση
και της απάτης σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. 

Υπενθυμίζεται ότι με την έρευνα Ρακιντζή είχαν απο-
καλυφθεί πρωτοφανείς σπατάλες των συνδικαλιστών
της ΓΕΝΟΠ με περίφημα ταξίδια στο εξωτερικό, ακριβά
δώρα, εικονικές μελέτες που ακριβοπληρώθηκαν για
συγγενικά πρόσωπα συνδικαλιστών καθώς και παρά-
νομες επιχορηγήσεις του αμαρτωλού σωματείου από
τη ΔΕΗ, οι οποίες διευθετήθηκαν εκ των υστέρων, μετά
από το σάλο που προκλήθηκε.

Οι εφοριακοί ξεκινούν τις εφόδους -
Πού θα στήνουν τα μπλόκα τους

Ηδη από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Τρύφων Αλεξιάδης εξήγγειλε ελέγχους κατά ριπάς για την πάταξη της φοροδιαφυγής.«Όχι μόνο το
ΣΔΟΕ, όχι μόνον η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων), αλλά και όλο το

Δημόσιο» θα μπει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, προανήγγειλε ο κ. Αλεξιάδης κατά την τελετή παράδοσης-
παραλαβής στο υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εφοριακοί επιστρατεύονται κι έχουν εντολή να σηκωθούν από τα γραφεία τους
για να πραγματοποιούν ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Η κυβέρνηση ξεκινά τον αγώνα της κατά της φοροδιαφυγής από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, τα
εμπορικά σημεία και όπου αλλού πραγματοποιείται διακίνηση προϊόντων.

Το σχέδιο ολοκληρώνεται με τους «αλγεβρικούς ελέγχους Βαρουφάκη», τη σύγκριση δηλαδή των εισοδημάτων
που έχουν δηλωθεί και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών.

Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και οι καταγγελίες των πολιτών, από τους οποίους και η νέα
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ζητά ενημέρωση και συνεργασία.

Ανάλογες εντολές έδωσε με εγκύκλιό της και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, με
την οποία ορίζεται ότι:

Τα ελεγκτικά συνεργεία θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες και
όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Θα εξετάζεται αν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία (παραστατικά κίνησης, αποδείξεις λιανικής, τιμολόγιο κ.λπ.)
για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευμα-
τιών και ιδιωτών-καταναλωτών.

Οι φοροελεγκτές θα ζητούν και από τους πελάτες που εξέρχονται της επιχείρησης να τους επιδείξουν τις απο-
δείξεις των αγορών τους.

Επειδή από 1/1/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (π.χ. πρόσθετα βιβλία) για
όλες τις κατηγορίες υπόχρεων (π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων), οι ελεγκτές εντέλλονται να
ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που έλαβαν και, στη συνέχεια, να
ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά.

Σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία κ.λπ.) οι ελεγκτές
πρέπει να μπαίνουν στο κατάστημα ή στους εξωτερικούς χώρους, για να διαπιστωθεί η επιτόπια κατανάλωση φαγ-
ητών, ποτών κ.λπ. Ανάλογοι έλεγχοι θα γίνονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, κέντρα αισθητικής κ.ά.

Ιδιαίτερα ελέγχεται αν προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του φόρου στο χαμηλότερο συντελεστή. Θα ακολο-
υθήσουν νέες εντολές που θα εστιάζουν στις αλλαγές που έγιναν στο καθεστώς του ΦΠΑ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΛΕΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                                                     
Τηλέφωνο:  2132014904
ΦΑΧ:        2105551795
Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                                                 
Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία
αριθμ.πρωτ.  14655   
e-mail: mitropoulou@mandras-
e i d y l l i a s . g r
αριθμ.μελέτης: ΔΠ34/2015
ΚΑ:  20.7135.0002, 20.7135.0003
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι                                                            
Μάνδρα 22.7.2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, η
«Προμήθεια σε: κάδους απορριμ-
μάτων και καλαθάκια απορριμμά-
των».Η δαπάνη θα καλυφθεί από
ίδιους πόρους και έχει προϋπολο-

γισθεί στο ποσό των 45.000,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σε Ευρώ για το σύνολο της προ-
μήθειας. Η προσφορά αφορά το
σύνολο της προμήθειας όπως
περιγράφεται στην μελέτη  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
4.8.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30πμ ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής του
Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45,
ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμό-
δια Επιτροπή Διενέργειας Διαγω-
νισμών Προμηθειών και αξιολόγ-
ησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμε-

τέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% του προϋπολογι-
σμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ
23% ήτοι 731,71 Ευρώ και
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμά-
τιο του ΤΠ&Δ ή επιταγή αναγνωρ-
ισμένης Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το Δημοτικό Μέγαρο
Στρ. Νικ. Ροκα 45 μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της δημοπρ-
ασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες
από 9:00 έως 13:00.                                                                                                      

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 14521        
Μάνδρα: 20.7.2015

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ. 387

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.τις διατάξεις της παρ.4 του
άρθρου 54, της παρ.1 του
άρθρου 58 και της παρ.5 του
άρθρου 59 του Ν 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
–Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.την με αριθμ. 462/30.12.2014
απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
του κου Κώνστα Ευάγγελου ως
άμισθου Αντιδημάρχου
Επικοινωνίας, Δημοσίων
Σχέσεων, Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
το χρονικό διάστημα μέχρι
28.2.2017
3.την με αριθμ. πρωτ.
12901/29.6.2015 υποβληθείσα
αίτηση παραίτησης του κου
Κώνστα Ευάγγελου από τη θέση
του Αντιδημάρχου του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλιας

Αποφασίζουμε
Αποδεχόμαστε την παραίτηση του
κου Κώνστα Ευάγγελου από τη
θέση του Αντιδημάρχου και
ανακαλούμε την 462/30.12.2014
απόφαση Δημάρχου Μάνδρας-
Ειδυλλίας περί ορισμού του ως
άμισθου αντιδημάρχου με
ταυτόχρονη ανάκληση όλων των
αρμοδιοτήτων που του έχουν
ανατεθεί με την υπ’αριθμ.
462/30.12.2014 απόφαση
Δημάρχου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για το ρόλο των
Ο.Τ.Α. στη νέα οικονομική και κοινωνική
πραγματικότητα

Τη λειτουργική αναβάθμιση και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη
σύσταση επιτελικού και ευέλικτου κράτους περιέχει η
εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, η
οποία κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στο Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
η δημιουργία επιτελικού και ευέλικτου κράτους
προϋποθέτει ριζικές αλλαγές μέσα από νομοθετικές
πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να δίνουν
προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών μέσα σε
μια δύσκολη οικονομική περίοδο. 

Η εισήγηση για τις σχετικές αλλαγές που
προτείνονται είναι αποτέλεσμα διαλόγου και
συνεργασίας με τους επικεφαλής όλων των
παρατάξεων της ΚΕΔΕ, οι οποίοι εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους για τη σχετική πρωτοβουλία της
Διοίκησης, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση
διαλόγου για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης
που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Τι προβλέπει η εισήγηση 
Ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της

χώρας και την μεταρρύθμιση του κράτους οι
δήμαρχοι θέτουν την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου
κρατικής οργάνωσης. 

Οι Τομείς Μεταρρυθμίσεων, οι οποίοι απασχολούν
την αυτοδιοίκηση αφορούν 

· στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 
· στις δομές και μεθόδους εργασίας, 
· στην απλοποίηση νομικών και διοικητικών

διαδικασιών και 
· στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Η ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης προϋποθέτει
ριζικές αλλαγές με την ανακατανομή αρμοδιοτήτων,
την αποκέντρωση πόρων μέσω της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Τα βήματα που προτείνει η ΚΕΔΕ για τη
μεταρρύθμιση του κράτους 

Η ΚΕΔΕ προτείνει να υπάρξουν τρία βασικά

βήματα για την μεταρρύθμιση του κράτους. 
Þ Προσεκτικός καθορισμός των επιτελικών

αρμοδιοτήτων, που πρέπει να παραμείνουν στην
κεντρική διοίκηση

Þ Αποκέντρωση των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων, με ταυτόχρονη μεταφορά των πόρων

Þ Επιμερισμός των αποκεντρωμένων
αρμοδιοτήτων, είτε στα περιφερειακά κρατικά
όργανα, είτε στα αυτοδιοικητικά όργανα. 

Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας
Για να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο κρατικής

οργάνωσης θα πρέπει να υπάρξει και μια συγκριτική
αξιολόγηση λειτουργίας των ΟΤΑ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με την αξιοποίηση επιτυχημένων μοντέλων
και καλών πρακτικών.

Ως βασικό στοιχείο στην όλη προσπάθεια
χαρακτηρίζεται και εκείνο της εκπόνησης
συγκριτικών μελετών εκτίμησης κόστους και
διάθεσης πόρων κατά τη διαδικασία μεταφοράς
αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση. 

Στην όλη προσπάθεια η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι
διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Διαθέτει ήδη
δομές, όπως το ΙΤΑ το οποίο έχει καλύψει ένα ευρύ
φάσμα ζητημάτων που συνδέονται µε την προοπτική
μιας ριζικής αναδιάρθρωσης των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της
Μεταρρύθμισης του Κράτους.

Δεν μπορεί να υπάρξει Μεταρρύθμιση του Κράτους
και ανάπτυξη στην οικονομία, χωρίς την
Αυτοδιοίκηση

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης επισήμανε
ότι 

«Δεν θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, αν δεν
προηγηθεί η μεταρρύθμιση του Κράτους, με την
υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κρατικής οργάνωσης.
Ενός Κράτους μικρότερου σε μέγεθος, ευέλικτο, που
θα δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα και θα
αξιοποιεί τα χρήματα των φορολογουμένων. 

Σε αυτή τη Μεταρρύθμιση η Αυτοδιοίκηση οφείλει
να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους. Διαθέτοντας
αφενός εγγύτητα με την κοινωνία. Αφετέρου, άμεση
δημοκρατική νομιμοποίηση».

Γ. Πατούλης: Η δημιουργία επιτελικού και ευέ-
λικτου κράτους προϋποθέτει ριζικές αλλαγές

μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ηράκλειο: Δίωξη σε
ηλικιωμένο για αποπ-

λάνηση ανηλίκων

Οκατηγορούμενος που είχε συλληφθεί μετά
από καταγγελίες των γονέων δυο ανήλικων
κοριτσιών αρνήθηκε τις κατηγορίες και έκανε

λόγο για «παρεξήγηση της συμπεριφοράς του».
Ποινικές διώξεις για αποπλάνηση ανηλίκων κάτω των

15 ετών, με ενέργεια ασελγών πράξεων, κατά συρροή
και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με ασελγείς
προτάσεις σε βάρος ανήλικων, κατ' εξακολούθηση,
άσκησε σήμερα ο Εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος
ενός 78 χρόνου.

Ο κατηγορούμενος που είχε συλληφθεί μετά από
καταγγελίες των γονέων δυο ανήλικων κοριτσιών
αρνήθηκε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για «παρεξήγ-
ηση της συμπεριφοράς του».
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΑΠΟ ΤΗ ...ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Έτριβαν τα μάτια τους οι αστυνομικοί της
Ασφαλείας Ζεφυρίου, όπου πήγε να δώσει
το παρών ένας 19χρονος λόγω περιοριστι-

κού όρου που του είχαν επιβληθεί για ληστείες, κλο-
πές και άλλα αδικήματα, όταν είδαν να φτάνουν
συνάδελφοί τους από την Ασφάλεια Λιβαδειάς και να
του βάζουν… χειροπέδες για συμμετοχή σε σπείρα
που έκανε κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων!

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο 19χρονος είχε πάει σε
περιοχή της Λιβαδειάς με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του και,
μαζί με έναν 36χρονο συνεργό του, είχαν πείσει μια
78χρονη γυναίκα ότι η κόρη της δικαιούνταν κάποιο
επίδομα. Για να το πάρει, όμως, της είπαν ότι έπρε-
πε να διεκπεραιωθούν κάποιες διαδικασίες που θα
στοίχιζαν 1.500 ευρώ. Όσο συζητούσαν, όμως, οι
δράστες βρήκαν πού έκρυβε τις οικονομίες της
ύψους 15.000 ευρώ η ηλικιωμένη, τις άρπαξαν και
τράπηκαν σε φυγή!

Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από την 78χρονη και,
κατά την διάρκεια της έρευνας, ταυτοποιήθηκαν ο
36χρονος που είναι σεσημασμένος για απάτες και
κλοπές και μια 32χρονη γυναίκα. Στο αυτοκίνητο του
νεαρού βρέθηκαν διάφορα έγγραφα που ανήκαν
στον συνεργό του και κατασχέθηκαν. Στη σπείρα
συμμετείχε και άγνωστος αριθμός συνεργών τους,
που είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν και να ξαφ-
ρίσουν τουλάχιστον τέσσερις ηλικιωμένους σε διάφ-
ορες περιοχές της Βοιωτίας και να τους αρπάξουν
πάνω από 20.000 ευρώ!

Στις 19 Μαΐου 2014 οι απατεώνες είχαν εμφανιστεί
ως λογιστές του γιου ενός 87χρονου στην Πέτρα Βοι-
ωτίας και τον έπεισαν να τους δώσει 850 ευρώ. Στις
25 Οκτωβρίου 2014, έπεισαν μια 81χρονη στην Αγία
Παρασκευή Βοιωτίας να τους δώσει 400 ευρώ δήθεν
για να τα καταθέσουν σε τράπεζα για λογαριασμό
του γιου της και έκλεψαν από το δωμάτιό της άλλα
3.600 ευρώ. Αλλά και στις 26 Ιουνίου, έπεισαν με τον
ίδιο τρόπο μια 80χρονη να τους παραδώσει 2.800
ευρώ για λογαριασμό του γιου της. 

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Λιβαδειάς με κατηγορίες για απάτες και κλο-
πές σε βάρος ηλικιωμένων, ενώ το αυτοκίνητό του
κατασχέθηκε. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπι-
σμό των δυο συνεργών του και την αναγνώριση των
υπολοίπων μελών της σπείρας.

Παράταση στις οφειλές προς
Εφορία, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ

Παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη φορο-
λογική διοίκηση οφειλών. Με σκοπό την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη έγκαιρη
πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία

Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την ολιγοήμερη παράταση της καταβολής των βεβαιωμένων στη φορολογική
διοίκηση οφειλών μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.

Όπως διευκρινίσθηκε σχετικά, κατά το διάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχει καμία επι-
βάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των κάθε είδους φορολογικών
οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληξαν σε ημέρα τραπεζικής αργίας.

Πρέπει να σημειωθεί πως η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων
και επιρριπτόμενων φόρων.

Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων- διευ-
κολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Και ο ΟΑΕΕ
Παράλληλα, παρατάθηκε έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρ-

ωμή των εισφορών του τρίτου διμήνου προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
Επίσης, με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού, έως την ίδια ημερομηνία παρατάθηκε και η προθε-

σμία καταβολής ρυθμισμένων οφειλών καθώς και προηγούμενων δόσεων ρυθμίσεων, που δεν καταβλήθη-
καν, επειδή η ημερομηνία πληρωμής τους συνέπιπτε με τον χρόνο της τραπεζικής αργίας.

Σημειώνεται πως στα πλαίσια της ρύθμισης των 100 δόσεων μόνον για τον ΟΑΕΕ έχουν ρυθμιστεί έως
τώρα οφειλές ύψους 1,5 δισ. ευρώ από 115.000 οφειλέτες και έχουν εισπραχθεί 50 εκατ. ευρώ.

Παράταση και στο ΙΚΑ
Έως και την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών εισφορών

και των δόσεων για τους εργοδότες, αποφάσισε η Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ).

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30/06/2015.

Πιέσεις σε Μεϊμα-
ράκη για παραμονή

στην ηγεσία

Αποφασισμένος να οδηγήσει το κόμμα σε
εσωκομματικές εκλογές στις 30 Αυγούστου
εμφανίζεται ο κ. Ευ. Μεϊμαράκης μετά το

μπαράζ αντιδράσεων αλλά και το βαρύ κλίμα που
φέρεται να επικρατεί μεταξύ του ιδίου και του τέως
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τη
συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» τις επόμενες
ώρες αναμένονται μαζικές κινήσεις βουλευτών, κομ-
ματικών στελεχών και επικεφαλής νομαρχιακών
οργανώσεων καθώς και του εκτελεστικού γραφείου
της ΟΝΝΕΔ προκειμένου ο εκτελών χρέη προέδρου
της ΝΔ να μεταβάλει άποψη και να αποδεχθεί να
ηγηθεί του κόμματος το προσεχές διάστημα.

Στη συνέντευξη της Δευτέρας ο κ. Μεϊμαράκης επι-
βεβαίωσε ότι στην Πολιτική Επιτροπή της Παρασκε-
υής επρόκειτο να ζητήσει την εξουσιοδότηση του
σώματος, προκειμένου να λειτουργήσει ως πρόεδρος
πλήρους ευθύνης και αρμοδιοτήτων για την κρίσιμη
περίοδο που ακολουθεί, η οποία περιλαμβάνει το
πακέτο των προαπαιτούμενων, το νέο μνημόνιο και,
κατά πάσα πιθανότητα, πρόωρες εκλογές.

Στα σχέδια Μεϊμαράκη είχαν καταγραφεί ήδη αντι-
δράσεις. Ο κ. Μάκης Βορίδης επέμεινε (Βήμα FM)
στην ανάγκη άμεσης εκλογής προέδρου, ακόμη και
εντός Αυγούστου, ενώ στην ίδια γραμμή είναι, πλην

του κ. Αδ. Γεωργιάδη, και ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης. Σε
συνομιλητές του, ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να υπογρ-
αμμίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αλλαγή
των όρων εκλογής προέδρου και προκρίνει την ολοκ-
λήρωση των διαδικασιών το προσεχές δίμηνο. Ολοκ-
λήρωση των διαδικασιών εντός ολίγων μηνών και με
την ισχύουσα σήμερα διαδικασία επιδιώκει, κατά
πληροφορίες, και η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Οσοι
προκρίνουν την άμεση εκλογή προέδρου επιχειρημα-
τολογούν ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η Ν.Δ. θα
εμφανιστεί πως ρίχνει λευκή πετσέτα, ενώ πρώην
υπουργοί εμφανίζονται να δυσφορούν στο ενδεχόμε-
νο συμμετοχής του κ. Μεϊμαράκη στην κούρσα εκλο-
γής, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανέλαβε θεματοφύλα-
κας της διαδικασίας.

Ως προς τη πλευρά του κ. Αντώνη Σαμαρά πληρο-
φορίες θέλουν τον τέως πρωθυπουργό να έχει εκφ-
ράσει δυσφορία για όσα είπε ο κ. Μεϊμαράκης για τον
τρόπο εκλογής του το 2009 αλλά και συνολικά για την
«χαλαρή», όπως χαρακτηρίστηκε, στήριξη που παρ-
είχε ο κ. Μεϊμαράκης στην προηγούμενη κυβέρνηση.
Πάντως, και η πλευρά του κ. Σαμαρά εμφανίζεται
επιφυλακτική για την διενέργεια εσωκομματικών
εκλογών μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Υπέρ της παραμονής του κ. Μεϊμαράκη τοποθε-
τούνται οι κ.κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης και Νίκος Δέν-
διας, ενώ, παρά τη δεδομένη θέση της υπέρ της
ανάγκης να τηρηθούν  οι καταστατικές διαδικασίες
και να μην ετεροπροσδιορίζεται το κόμμα από τις
πολιτικές εξελίξεις, θετική στην παράταση για μικρό
χρονικό διάστημα της προεδρίας Μεϊμαράκη εμφ-
ανίζεται και η κα Ολγα Κεφαλογιάννη, που θεωρεί
τον εκτελούντα χρέη προέδρου ως θεματοφύλακα
της ενότητας της παράταξης.

Σε αύξηση του ELA κατά 900
εκατ. ευρώ προχώρησε η ΕΚΤ

Στην αύξηση του ορίου της χρηματοδότησης
των ελληνικών τραπεζών μέσω του
Έκτακτου Μηχανισμού (ELA) από τα 89,5

δισ. ευρώ, στα 90,4 εκατ. ευρώ προχώρησε
σήμερα Τετάρτη σύμφωνα με πληροφορίες του
Ευρωσυστηματος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ).
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιβεβαιώνει ούτε
διαψεύδει τη σχετική αύξηση του ELA κατά 900
εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο επιβεβαιώνεται από
ελληνικές τραπεζικές πηγές.
Η εν λόγω αύξηση του ELA, που ακολουθεί την
αντίστοιχη αύξηση κατά 900 εκατ. ευρώ την
περασμένη εβδομάδα, έγινε εν όψει της
αναμενόμενης υπερψήφισης από το ελληνικό
κοινοβούλιο του δεύτερου νομοσχεδίου με τα
προαπαιτούμενα που θα επιτρέψουν την έναρξη
των συζητήσεων για το νέο ελληνικό πρόγραμμα.
Η επιπλέον ρευστότητα εκτιμάται πως θα ανοίξει
το δρόμο για την ομαλή επανέναρξη της
λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς
με τα 900 εκατ. ευρώ διασφαλίζεται μεγάλο μέρος
της χρηματοδότησης που αναζητούσαν οι
εγχώριες αρχές για να επαναλειτουργήσει η
κεφαλαιαγορά.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

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

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρ--
εεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόόκκρρ--
εεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη
εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι
ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,
ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910



16-θριάσιο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015


