
ΔΔιιαακκόόππττεεττααιι  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττοουυ  ΕΕρργγοοσστταασσίίοουυ  ΜΜηηχχααννιικκήήςς

ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  σσττηη  ΦΦυυλλήή

ΔΔιιεευυκκρριιννιισσττιικκήή
εεγγκκύύκκλλιιοοςς  ΒΒοούύττσσηη
γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό

ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ

Ο λόγος ήταν ότι
λειτουργεί χωρίς να

είναι εφοδιασμένo με
το Πιστοποιητικό Ενε-

ργητικής Πυροπρο-
στασίας καθώς δεν
έχει κατασκευαστεί
το σύνολο των πρό-
σθετων απαιτούμε-

νων μέτρων που
καθορίζει η νέα εγκε-
κριμένη από την Πυρ-

οσβεστική μελέτη
πυροπροστασίας:

ΠΠττώώσσηη  ττζζίίρροουυ
αακκόόμμαα  κκααιι

7700%%  σσεε  μμιικκρρέέςς
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
λλόόγγωω  ccaappiittaall

ccoonnttrroollss

Σε χώρο στον
Ελαιώνα θα μεταφερθ-

ούν οι πρό-
σφυγες από

το Πεδίον
του Άρεως

Τον γύρο του διεθνή Τύπου
κάνει το ελληνικό κραχ -
«Λουτρό αίματος» στο

χρηματιστήριο

Με τρεις αλλαγές "ξα-
ναχτυπά" ο ΕΝΦΙΑ από

τον Οκτώβριο

SSOOSS  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..  ππρροοςς  ττοονν
ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  &&

ΥΥπποοδδοομμώώνν  ΓΓ..  ΣΣττααθθάάκκηη  ::  ΣΣττοονν
««ααέέρραα»»  δδηημμοοττιικκάά  έέρργγαα  ύύψψοουυςς

11,,22  δδιιςς  εευυρρώώ
ΤΤοο  ΠΠοοττάάμμιι::  ΗΗ  οοιικκοοννοομμίίαα  γγκκρρεεμμίίζζεε--

ττααιι  κκααιι  οοιι  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑΝΝΕΕΛΛ  σσκκέέφφττοοννττααιι
ττιιςς  κκααρρέέκκλλεεςς

Το Ποτάμι προειδοποιεί ότι η έρευνα προβλέ-
πει ότι οι οικονομικοί δείκτες θα επιδεινωθούν
το επόμενο 12μηνο

Συνταξιούχος
αστυνομικός συνε-

λήφθη επ' αυτο-
φώρω να ληστεύει

μετανάστες
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

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
Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

2-θριάσιο Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 28ης
Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Παππά Ελισάβετ Αγ. Δημητρίου 1,
Μαγούλα 2105558926

Αχαρνές
Βανδώρου Δήμητρα Μ. Εθνικής
Αντιστάσεως 117, 2102442311

Χαϊδάρι
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ (Κορωναίος Παναγιώτης Ι.)
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105912025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο

26 εως 24 βαθμούς Κελσίου. 
Υγρασία 33%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Μαξιμιλιανός
Ξακουστός, Εξακουστοδιανός, Εξακουστω-

διανός, Εξακουστός, Ξακουστή

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Ιωάννη Βασιλείου, στις
29/6/2015, 

α) η διακοπή λειτουργίας του ΕΜΑ, β) η σφράγιση
του μηχανολογικού εξοπλισμού και

γ) η διακοπή της ηλεκτρικής
παροχής στο ΕΜΑ.

Ο λόγος ήταν ότι το ΕΜΑ λειτο-
υργεί χωρίς να είναι εφοδιασμένo
με το Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας καθώς δεν έχει
κατασκευαστεί  το σύνολο των
πρόσθετων απαιτούμενων μέτρ-
ων που  καθορίζει η νέα εγκεκρι-
μένη από την Πυροσβεστική
μελέτη πυροπροστασίας:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της Διεύθυ-
νσηςΑνακύκλωσης του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α

ΘΕΜΑ: Ε ν η μ έ ρ ω σ η
σχετικά με την έκδοση προσωρι-
νής διαταγής μερικής αναστολής
της υπ’ αριθ. πρωτ.
1538/Φ14.ΑΛΙΟ.2252/29.6.2015 απόφασης του αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής σχετικά με τη διακοπή λειτο-
υργίας του ΕΜΑ – Λήψη απόφασης επί των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν σε συμμόρφωση με την προσωρινή
διαταγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την ανά χείρας εισήγηση παρουσιά-
ζεται ένα σύντομο ιστορικό της σύμβασης υποστήριξης
της λειτουργίας και επισκευής του ΕΜΑ. Προτείνονται τα
μέτρα που πρέπει να παρθούν για να εξασφαλιστεί η
σύννομη λειτουργία του ΕΜΑ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΟΑντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικήςαποφάσισε [1] α)

την διακοπή λειτουργίας του ΕΜΑ, β) την σφράγιση του
μηχανολογικού εξοπλισμού και γ) την διακοπή της ηλεκ-
τρικής παροχής στο ΕΜΑ. Βασικός ισχυρισμός ήταν ότι το
ΕΜΑ λειτουργεί χωρίς να είναι εφοδιασμένo με το Πιστο-
ποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας καθώς δεν έχει
κατασκευαστεί  το σύνολο των πρόσθετων απαιτούμενων
μέτρωνπου καθορίζει η νέα εγκεκριμένη από την Πυρο-
σβεστική μελέτη πυροπροστασίας .

Σύμφωνα με την από 8.7.2015 γνωμοδότηση του νομι-
κού συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ, «…ο ΕΔΣΝΑ δικαιούται να
ασκήσει προσφυγή νομιμότητας ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εντός
15 ημερών από την κοινοποίησή της. Παράλληλα, δύνα-
ται να ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής,
με παρεπόμενο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας…».

Λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος, δόθηκε εντολή στο

νομικό συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ [2], η οποία εν συνεχεία
επικυρώθηκε από τηνΕκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) του
ΕΔΣΝΑ [3], να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα
μέσα και διοικητικές προσφυγές [4,5,6].

Στις 24.7.2015 μας κοινοποιήθηκε η Απόφαση του Τμή-
ματος Διακοπών ΣτΕ επί της αίτησης αναστολής με προ-
σωρινή διαταγή [7]  όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας

διατάζει «Την εν μέρει αναστολή εκτέλεσης της απόφα-
σης 1538/Φ14.ΑΛΙΟ.2252/ 29.6.2015 του Αντιπεριφερει-
άρχη της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα κατά το
μέρος που με την απόφαση αυτή διατάσσεται η διακοπή
της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ και η διακοπή λει-
τουργίας όλων των μονάδων του εν λόγω εργοστασίου,
και επιτρέπουμε τη λειτουργία της μιας εκ των τριών
μονάδων- γραμμών παραγωγής με τις αντίστοιχες μονά-
δες κομποστοποίησης {scrubbers}, επεξεργασίας και
συσκευασίας compost, υπό τον όρο ότι τα υφιστάμενα
φορητά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του EMΑ της
δεύτερης και τρίτης γραμμής παραγωγής που δεν θα λει-
τουργούν θα διατεθούν, κατά τον χρόνο ισχύος της παρ-
ούσας, στη μονάδα του ΕΜΑ που θα λειτουργεί.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης της
Επιτροπής Αναστολών επί της αίτησης αναστολής».

Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή κοινοποιήθηκε αυθ-
ημερόν [8] στον Πάροχο λειτουργίας για συμμόρφωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΔΣΝΑέχει αποφασίσει τη μειω-
μένη λειτουργία του ΕΜΑ με σκοπό την προσαρμογή της
παραγωγικότητας του στις διαθέσιμες πιστώσεις, αλλά
και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση των δήμων μελών του
που εκτελούν νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων
σε περιοχές με πυκνή δόμηση,από την έναρξη σύμβασης
υποστήριξης της λειτουργίας και συντήρησης του ΕΜΑ
έως το τέλος της παράτασης[9]. Η παραγωγικότητα του
ΕΜΑ περιορίστηκε στη λειτουργία των δύο (2) εκ των
τριών (3) γραμμών παραγωγήςμε μέγιστη μηνιαία επεξε-
ργασίας 15.000 tn.

Διακόπτεται η λειτουργία του Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης στη Φυλή

Πανηγυρίζει ο
Ιερός Ναός

Μεταμόρφωσης
της Σωτήρος στις

Αχαρνές

Εορτάζει την Πέμπτη 6 Αυγούστου η Αγία
Σωτήρα και στις Αχαρνές, πλησίον, του
αθλητικού και βιωματικού πάρκου

Paradise έχουν ξεκινήσει, εδώ και μέρες, οι
προετοιμασίες για εκείνη την ημέρα.
Το βυζαντινό εκκλησάκι το οποίο υπέστη
σοβαρές ζημιές στο σεισμό του 1999 έχει εν
μέρει επιδιορθωθεί υπό την επίβλεψη της
Μονής Πετράκη όπου και ανήκει αλλά και την
οικονομική συνεισφορά των ανθρώπων του
Paradise που -τα τελευταία χρόνια- κατάφερ-
αν ν΄αναβιώσουν το ξακουστό πανηγύρι της
Αγίας Σωτήρας.



Με έκθεσή της η ΓΣΕΒΕΕ υπο-
λογίζει τη μείωση της κατανάλω-
σης στα 3,8 δισεκατομμύρια

ευρώ. Σχεδόν 600 εκατ. ευρώ οι απώλειες
του Δημοσίου.

Τεράστια πτώση στο κύκλο εργασιών του
υπέστη το 90% των μικρών επιχειρήσεων,
λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών περιο-
ρισμών, σύμφωνα με νέα έρευνα της ινστι-
τούτου μελετών της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρ-
ων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Ο τζίρος μειώθηκε μεσοσταθμικά κατά
48%, ενώ για τρεις στις δέκα μικρές επιχει-
ρήσεις η πτώση ξεπέρασε το 70%.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά πως η έλλειψη ρευ-
στότητας οδήγησε σε μείωση της κατανάλω-
σης κατά 50%, ήτοι, περίπου 3,8 δισεκ. ευρώ το διάστημα
που έμειναν σε ισχύ τα capital controls.

Μεγάλο υπολογίζεται πως ήταν πλήγμα και για τα
έσοδα του Δημοσίου, καθώς – σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ –
η απώλεια από τους έμμεσους φόρους ανήλθε σε του-

λάχιστον 570 εκατομμύρια ευρώ.
Η Συνομοσπονδία σημειώνει πως οι μικρές επιχειρή-

σεις ήταν «απροετοίμαστες» να αντιμετωπίσουν τις επι-
πτώσεις των capital controls, καθώς μόνο μια από τις δυο
χρησιμοποιεί e-banking για τις συναλλαγές της με πελά-
τες και προμηθευτές.
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Πτώση τζίρου ακόμα και 70% σε μικρές επιχει-
ρήσεις λόγω capital controls

Τροχαίο ατύχημα στην αερ-
ογέφυρα Μεγάρων. Τρα-

υματίστηκε οδηγός δικύκλου

Ελαφρά τραυματισμένος φαίνεται να είναι ο
οδηγός δικύκλου, ο οποίος συγκρούστηκε
προχθες με αυτοκίνητο που επιχείρησε να κάνει

αναστροφή στην αερογέφυρα Μεγάρων.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κινούταν στο ρεύμα

προς Πάχη κατά την πρόσπάθεια αναστροφής συγκρ-
ούστηκε με το δίκυκλο που επίσης κινούταν στο ρεύμα

προς Πάχη και επιχειρούσε να προσπεράσειτο
αυτοκίνητο. Άνδρες της Τροχαίας Εθνικών Οδών έσπευ-
σαν στο σημείο, ενω ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε
να μεταφερθεί ο οδηγός του δικύκλου σε Νοσοκομείο,
προκειμένου να γίνει προληπτικός ιατρικός έλεγχος για
μη εμφανή τράυματα.

Σύμφωνα πάντα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός
της μοτοσυκλέτας φάινεται πως δεν έχει τραυματιστεί
σοβαρά.

Μαζεύει τρόφιμα για τους
πρόσφυγες στο Πεδίο του

Άρεως η Ριζοσπαστική
Κίνηση Φυλής

Από την Τετάρτη 29/7
έως την Τρίτη 4/8 και
από τις 20.00 έως

21.30 το βράδυ
θα συγκεντρώνονται τα είδη

πρώτης ανάγκης στα γραφεία
της παράταξης στην οδό
Οδυσσέα Ελύτη 18, πρώην
Αναπαύσεως.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση
Φυλής στέκεται δίπλα στους
εκατοντάδες κυνηγημένους
πρόσφυγες που φθάνουν καθ-
ημερινά στο Πεδίο του Άρεως και ζουν κάτω από πολύ
άσχημες και δύσκολες συνθήκες. Για το λόγο αυτό και
επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη στήριξης και βοήθειας
τους, συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες
υπάρχει ανάγκη για τα εξής:

1. Νερά, χυμοί.
2. Τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο.
3. Ρούχα (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά), όχι βαριά

χειμωνιάτικα.
4. Παπούτσια, παντόφλες, σαγιονάρες (ανδρικά,

γυναίκεια, παιδικά).
5. Φάρμακα, εθελοντές για συνοδεία και διερμηνεία σε

Νοσοκομεία και Κοινωνικά Ιατρεία.
6. Πούδρα γάλα (για μωρά), pampers και καπέλα

ιδιαίτερα για παιδιά, αντιηλιακές κρέμες και σπρέι για
κουνούπια, πετσέτες και σεντόνια, σαπούνια και σαμπο-
υάν, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες και σερβιέτες.

7. Ένα αναπηρικό καροτσάκι για ένα κορίτσι με κινητι-
κά προβλήματα.

8. Παιδικά παιχνίδια (να μην χρειάζονται μπαταρίες),
μπάλες και ρακέτες.

9. Είδη ζωγραφικής και χαρτική ύλη.
Τα είδη θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της παράταξ-

ης στην οδό Οδυσσέα Ελύτη 18, από την Τετάρτη 29/7
έως την Τρίτη 4/8 και από τις 20.00 έως 21.30 το βράδυ.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932147265 Φώτου
Πανωραία και 6977405092 Ακρίδας Βασίλης.

Ηδιακοπή εργασιών σε
συμβασιοποιημένα έργα σε
Δήμους όλης της χώρας ,

χρηματοδοτούμενα από το Ε.Σ.Π.Α.
και ο κίνδυνος να κληθούν οι Δήμοι
να επωμιστούν το κόστος , επι-
σημαίνεται από τον Πρόεδρο της
Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη

Με επιστολή που απέστειλε ο
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης
προς τον Υπουργό Οικονομίας ,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Γ. Σταθάκη, θέτει μια σειρά από
σημαντικά ζητήματα , που αφορούν 

· αφενός το ενδεχόμενο να
μην ολοκληρωθούν μια σειρά από
συμβασιοποιημένα έργα που εκτε-
λούνται στους Δήμους όλης της
χώρας με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. 

· αφετέρου, τον κίνδυνο να
κληθούν να πληρώσουν οι Δήμοι τις
συνέπειες από τη ματαίωση των
έργων αυτών.

Υποχρηματοδότηση των έργων
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και παράταση της επιλε-
ξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013

Στην επιστολή του προς τον κ.
Σταθάκη, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.
επισημαίνει δύο πολύ σημαντικά
ζητήματα που αφορούν την εφαρμο-
γή των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-13,
για τα οποία η Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ και μεγά-
λο χρονικό διάστημα έχει τονίσει τη
σημασία τους:

§ την υποχρηματοδότηση των
υλοποιούμενων έργων από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), με αποτέλεσμα την ύπαρξη
διακοπής εργασιών για το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εκτελούμενων έργων
των Δήμων

§ την παράταση της περιόδου
επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-13
μέχρι την 31-12-2016, ως άμεση και
φυσική συνέπεια του ανωτέρω προβ-
λήματος.

Το πρόβλημα της διακοπής εργα-
σιών 

σε εκατοντάδες δημοτικά έργα σε
όλη τη χώρα

Η Κ.Ε.Δ.Ε. απέστειλε επιστολή

προς όλους τους
Δήμους της
Χ ώ ρ α ς ,
ζ η τ ώ ν τ α ς
στοιχεία αναφο-
ρικά με το πλήθ-
ος και τον προϋ-
πολογισμό των
έργων για τα
οποία οι εργολ-
ηπτικές εταιρίες
έχουν προχωρή-
σει σε διακοπή
εργασιών. 

Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα,
έως σήμερα, στοιχεία από την έρευ-
να της ΚΕΔΕ, τα αποτελέσματα
κρίνονται εξόχως ανησυχητικά, καθό-
τι για 113 Δήμους (δηλ. το 1/3 των
Δήμων της Χώρας), υπάρχουν τα
387 έργα συνολικού συμβασιοποι-
ημένου προϋπολογισμού περί τα 600
εκ. € για τα οποία έχει γίνει διακοπή
εργασιών. 

Συνεπώς, για το σύνολο των
Δήμων το συνολικό ποσό των
συμβάσεων για τις οποίες οι εργολ-
ηπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει
σε διακοπή εργασιών εκτιμάται περί
το 1,2 δις €.

Οι Δήμοι καλούνται από τους εργο-
λάβους

να αναλάβουν το κόστος διακοπής
των έργων

Όπως επισημαίνεται στην ίδια επι-
στολή, «η σχετική κατάσταση τείνει
να καταστεί μη διαχειρίσιμη, καθότι
πλέον οι εργοληπτικές εταιρίες
κινούν τις διαδικασίες της παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 1418/84,
απαιτώντας από τους Δήμους την
καταβολή της συνολικής ζημίας, που
έχουν υποστεί λόγω της διακοπής
των εργασιών».

Καθίσταται σαφές ότι το ζήτημα της
έγκαιρης πληρωμής των εταιριών για
τα υλοποιούμενα έργα του ΕΣΠΑ
2007-13, λόγω της μη χρηματοδότ-
ησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, μετακυλύεται προς
τους Δήμους, με τη δημιουργία τερά-
στιων ευθυνών για τις δημοτικές
αρχές 

(δημοσιονομικές, ποινικές, πειθα-
ρχικές κ.λπ.) από την πιθανή ματαίω-
ση των έργων, αλλά και την
υποχρέωση επιστροφής των χρημά-
των που μέχρι σήμερα έχουν καταβ-
ληθεί για την χρηματοδότησή τους.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή που βρισκόμα-
στε (5 μήνες πριν τη λήξη της περιό-
δου επιλεξιμότητας) καθώς και την
κρισιμότητα και τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα των προβλημάτων
αυτών, σας ζητώ να αναλάβετε, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη διε-
υθέτησή τους», τονίζει ο κ. Πατούλης. 

Ανάληψη πρωτοβουλιών από την
Κ.Ε.Δ.Ε. και δημιουργία ευρωπαϊκού
μετώπου υποστήριξης του εθνικού
αιτήματος

Στην ίδια επιστολή, ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης εκφράζει τη
βούληση της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθ-
μού να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες
, για την επίλυση του συγκεκριμένου
εθνικού προβλήματος, προς κάθε
επίπεδο. Σχεδιάζονται επαφές με την
αρμόδια Επίτροπο για το ΕΣΠΑ Κ.
Κρετού, με τον Πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζ. Κ. Γιουνκέρ,
καθώς και παράλληλη ενημέρωση
των μελών της Επιτροπής Ευρωπαϊ-
κών Περιφερειών καθώς και των
αντίστοιχων Κ.Ε.Δ.Ε. άλλων ευρω-
παϊκών χωρών, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μέτωπο
υποστήριξης του ελληνικού αιτήμα-
τος.

SOS της Κ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Οικονομίας & Υποδομών
Γ. Σταθάκη : Στον «αέρα» δημοτικά έργα ύψους 1,2 δις ευρώ
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Τα θέματα της καταπολέμησης
της διαφθοράς και ζητήματα
που άπτονται της δικαιοσύνης

θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων

Μόλις δύο εβδομάδες απομένουν  για
να επιβεβαιωθεί ή όχι η συμφωνία για το
τρίτο μνημόνιο, καθώς, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα της Συνόδου Κορυφής
της 12ης Ιουλίου, στις 18 Αυγούστου
πρέπει να ψηφισθεί η νέα δανειακή
σύμβαση από τη Βουλή. Στην αντίθετη
περίπτωση, η έκτακτη χρηματοδότηση,
μέσω δανείου γέφυρας, για την αποπ-
ληρωμή του ευρωομολόγου στις 20
Αυγούστου με ένα νέο πακέτο προαπαιτούμε-
νων μέτρων θα είναι μονόδρομος.

Τα θέματα της καταπολέμησης της διαφθο-
ράς και ζητήματα που άπτονται της δικαι-
οσύνης θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και θεσμών. Τα
θέματα αυτά, όπως ανέφεραν κυβερνητικές
πηγές, θα συζητηθούν σε επίπεδο τεχνικών
κλιμακίων.

Με βάση τον προγραμματισμό, αύριο Τρίτη
θα τεθούν επί τάπητος το πρόγραμμα αποκρ-
ατικοποιήσεων και το ΤΑΙΠΕΔ, η συζήτηση του
οποίου αναβλήθηκε την Παρασκευή, καθώς
και τα «κόκκινα δάνεια», η διαχείριση των
οποίων συνδέεται άμεσα και με την ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών.

Την Παρασκευή, στο ξενοδοχείο των
θεσμών μετέβησαν ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικο-
νομίας, Γιώργος Σταθάκης και στην εξάωρη
συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τους
στόχους για τα δημοσιονομικά μεγέθη, καθώς
και τις ελληνικές προτάσεις για το ταμείο απο-
κρατικοποιήσεων.

Ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι στη συνάντηση
«υπήρξε σύγκλιση σε κάποια σημεία, λιγότερη
σύγκλιση σε κάποια άλλα, ενώ η συζήτηση
ήταν σε πολύ καλό κλίμα και θα συνεχιστεί».

Το απόγευμα της Παρασκευής οι εκπρόσω-
ποι των τεσσάρων θεσμών μετέβησαν στην
Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛ όπου συζητήθη-
καν θέματα σχετικά με τις εξελίξεις στο εγχώρ-
ιο πιστωτικό σύστημα και την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών.

Στο τραπέζι φαίνεται ότι βρίσκεται η άμεση
προώθηση και εφαρμογή σειράς μέτρων για
να συμφωνήσουν σε οι δανειστές ένα νέο
πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της χώρας
μας μέσω ενός νέου δανείου και σε ένα νέο
τριετές Μνημόνιο με άμεση καταβολή της
πρώτης δόσης ύψους 20 δισ. ευρώ.

Το «πακέτο» περιλαμβάνει:
-Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα,

όπως η άμεση κατάργηση όλων των διατά-

ξεων που προβλέπουν την καταβολή πρόωρ-
ων συντάξεων, ώστε το όριο ηλικίας να φθάσει
για όλους στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρό-
νια ασφάλισης, η εφαρμογή της ρήτρας μηδε-
νικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία ή
ισοδυνάμων μέτρων, η αύξηση των εισφορών
του ΟΓΑ, η κατάργηση όλων των φόρων υπέρ
τρίτων που αποτελούν πολύτιμα έσοδα για τα
ασφαλιστικά ταμεία και η άμεση κατάργηση
του ΕΚΑΣ για μεγάλο αριθμό δικαιούχων.

-Ουσιαστική κατάργηση της επιδότησης του
αγροτικού πετρελαίου, μείωση του επιδόματος
θέρμανσης, η αύξηση της φορολογίας στη
ναυτιλία και η μείωση του ακατάσχετου ορίου
των μισθών-συντάξεων.

-Παρεμβάσεις στη φορολογία με μείωση της
έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ και την
αύξηση των συντελεστών φορολόγησης για τα
χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα με την
ενσωμάτωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης στη φορολογική κλίμακα.

-Αύξηση της «προκαταβολής φόρου εισοδή-
ματος έναντι του επόμενου έτους» από το 55%
του κύριου φόρου εισοδήματος στο 75% για τη
χρήση του 2015 και στο 100% για τη χρήση
του 2016.

-Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 6%
σε όλα τα εισοδήματα των φυσικών
προσώπων που υπερβαίνουν ετησίως τις
50.000 ευρώ με κατάργηση του πρόσφατα
ψηφισθέντος συντελεστή 8% για όσους λαμ-
βάνουν εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

-Νέο επαχθέστερο καθεστώς μισθολογίων
σε όλο το δημόσιο τομέα.

-Ακύρωση ή τροποποίηση μέτρων που ελή-
φθησαν το προηγούμενο εξάμηνο και τα οποία
θεωρούνται «μονομερείς ενέργειες». Συγκεκρ-
ιμένα, ζητείται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝ.ΕΛ. να πάρει πίσω τις επαναπροσλήψεις
προσωπικού που προβλέπονται με το
«νομοσχέδιο Κατρούγκαλου», τις φοροαπαλ-
λαγές για τις αγροτικές αποζημιώσεις και επι-
δοτήσεις και ορισμένους άκρως ευνοϊκούς
όρους αποπληρωμής χρεών προς το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία που προβλέπει η
ρύθμιση των 100 δόσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για ψήφιση
της συμφωνίας στις 18 Αυγούστου

Τον γύρο του διεθνή Τύπου κάνει το
ελληνικό κραχ - «Λουτρό αίματος»

στο χρηματιστήριο
Απαισιοδοξία, ιστο-

ρικά χαμηλά και λιγο-
στές ελπίδες ότι τα
πράγματα θα καλυτερ-
εύσουν τις επόμενες
ημέρες καταγράφονται
στα δημοσιεύματα του
διεθνούς τύπου για το
άνοιγμα του ΧΑΑ μετά
από υποχρεωτικό
κλείσιμο πέντε εβδομά-
δων, την ώρα που ο
γενικός δείκτης αυτή
την στιγμή καταγράφει
μείωση της τάξεως του 16,95%.

Τα άσχημα νέα ξεκίνησαν από νωρίς, με τον γενικό δείκτη τιμων να διαμο-
ρφώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί στις 615,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση
22,81%.

Πανωλεθρία σημειώθηκε ιδίως στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος από το
πρωί κατέγραφε πτωτικές τάσεις άνω του 23% με τις τραπεζικές μετοχές να
είναι «κλειδωμένες στο limit Down».

Με μελανά χρώματα περιγράφει το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστηρίου
μετά από πέντε εβδομάδες ο βρετανικός Guardian, σε δημοσίευμα του οποίου
τονίζεται οτι οι «επενδυτές περιμένουν μια ταραγμένη ημέρα για το ελληνικό
χρηματιστήριο μετά από κλείσιμο πέντε εβδομάδων.

Το δημοσίευμα φιλοξενεί γνώμες ελλήνων χρηματιστών, σύμφωνα με τις
οποίες ούτε και αύριο αναμένεται κάποια άνοδος στην πλειοψηφία των
μετοχών, ενώ μιλούν για γενικότερη πτώση ακόμα και 20%.

Σε χώρο στον Ελαιώνα θα μεταφερθούν
οι πρόσφυγες από το Πεδίον του Άρεως

Σε χώρο
σ τ η ν
ευρύτε-

ρη περιοχή του
Ελαιώνα θα
μεταφερθούν ώς
το τέλος της
εβδομάδας οι
πρόσφυγες που
παραμένουν στο
Πεδίον του
Άρεως, σύμφω-
να με τον υπο-
υργό Επικρα-
τείας, αρμόδιο
για τον συντονι-
σμό του κυβερν-
ητικού έργου, Αλέκο Φλαμπουράρη.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φλαμπουράρης ανέφερε πως η νέα προ-
σωρινή δομή υποδοχής βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, στα
όρια του Δήμου Αθηναίων και σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

Για τη δημιουργία του χώρου εργάζονται κλιμάκια των υπουργείων Εσωτε-
ρικών (Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη), Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττι-
κής, του Δήμου Αθηναίων και των ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ.
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του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος
Κ18 νίκησαν την
Τουρκία 64-61

Το ελληνικό
μπάσκετ είναι
εδώ! Η Εθνική
Εφήβων έπειτα
από εκπληκτική
ανατροπή και
συγκλον ιστ ική
εξέλιξη του
αγώνα, κατάφερε να επιστρέψει από
το -14 και να επικρατήσει της
Τουρκίας με 64-61 στον τελικό του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στο
κατάμεστο κλειστό του Βόλου.

Η γαλανόλευκη που «κυνηγούσε»
στο σκορ σχεδόν σε όλο το ματς,
προσπέρασε στο 36′ με τρίποντο του
Μιλεντίγεβιτς (57-54) και έκτοτε είχε
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να
στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια, έπειτα
από 7 χρόνια!

Στο τέλος, η αναμέτρηση κρίθηκε
στην τακτική των φάουλ και των
βολών, όπου η Εθνική έδειξε πιο
ψύχραιμη για να σηκώσει το τρόπαιο
που είχε κατέκτησε και το 2008 στον
Πύργο, κερδίζοντας τότε τη Λιθουανία
στον τελικό.

Η εξέλιξη του αγώνα…
Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Τούρκοι

παίζοντας πιεστική άμυνα, έκλεισαν
τους διαδρόμους για την Εθνική και
στην επίθεση χτύπησαν με έξυπνες
επιλογές κοντά και μακριά από το
καλάθι για να προηγηθούν ακόμα και
με +10 (9-19 9’).

Το ίδιο σκηνικό παρέμεινε και στο
δεύτερο δεκάλεπτο, όπου οι Τούρκοι
κυριάρχησαν λόγω της καλής άμυνάς
τους και έδειχναν να ελέγχουν τον
ρυθμό (14-25 12′).

Ένα μικρό ξέσπασμα της Εθνικής
με πόντους από τον Δίπλαρο και τον
Χαραλαμπόπουλο επανέφερε τη δια-
φορά σε μικρότερες τιμές (19-25).

Ωστόσο, τα πολλά χαμένα ριμπά-
ουντ, τα χαμηλά ποσοστά στην
ελληνική επίθεση και η καλή κυκλοφ-
ορία της μπάλας από τους Τούρκους,
έδωσαν ξανά τον πλήρη έλεγχο στον
αντίπαλο (21-31 18’), 25-37 20’).

Η Εθνική είχε δύο πρόσωπα στο
τρίτο δεκάλεπτο. Οι γρήγορες και
ορθολογικές επιλογές στην επίθεση

δημιούργησαν ένα σερί 10-0 για τη
«γαλανόλευκη» μετατρέποντας το
25-39 (22′) σε 35-39 (25′).

Η διαφορά έπεσε και στο -3 (38-41
26′), αλλά το «come back» της ΕΘνι-
κής δεν είχε διάρκεια, με αποτέλεσμα
οι Τούρκοι που πίεσαν στην άμυνα
(12 κλεψίματα σε 30′) να απαντήσουν
με ένα δικό τους σερί 7-0 (38-48).

Στο ίδιο διάστημα, οι Ελληνες διεθ-
νείς έχασαν την ταχύτητα στην επίθε-
ση και τα ελεύθερα σουτ κάτι που
εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι για να
γίνουν ξανά «αφεντικά» του αγώνα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, μίλησε η
ελληνική ψυχή! Τα απανωτά τρίποντα
από Σκουλίδα, τον Χαραλαμπόπουλο
και τον Μιλεντίγεβιτς έφεραν το ματς
στην κόψη του ξυραφιού, μάλιστα το
τελευταίο έμελλε να είναι αυτό που
έδωσε το προβάδισμα (57-54) για
πρώτη φορά στην ελληνική ομάδα
στο 36′.

Το γήπεδο πήρε «φωτιά» και η
Εθνική δεν μπορούσε πια να χάσει. Η
Τουρκία ήταν μπροστά για 36 λεπτά,
αλλά η ψυχολογία την είχε εγκατα-
λείψει. Οι διεθνείς από τη στιγμή που
μπήκαν σε θέση οδηγού στο σκορ
ήξεραν ότι δεν μπορούν να χάσουν
και πάλεψαν με νύχια και με δόντια
για να φτάσουν τελικά, έστω και με
την… ψυχή στο στόμα στη μεγάλη
νίκη και την κορυφαία ευρωπαϊκή
διάκριση.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 25-37, 41-48,
64-61.

Το κείμενο ανανεώνεται…

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. ΕΛΛΑΔΑ –ΧΡΥΣΟ
2. Τουρκία –ΑΣΗΜΕΝΙΟ
3. Λιθουανία –ΧΑΛΚΙΝΟ

Οι «χρυσοί» Έφηβοι έστεψαν την
Ελλάδα Πρωταθλήτρια Ευρώπης

Το Ποτάμι: Η οικονομία γκρεμίζεται και οι
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σκέφτονται τις καρέκλες

Το Ποτάμι προειδοποιεί ότι η έρευνα προβλέπει ότι οι οικονομικοί
δείκτες θα επιδεινωθούν το επόμενο 12μηνο

«Η οικονομία γκρεμίζεται και
στην κυβέρνηση νοιάζονται
μόνο για το κόμμα τους»

αναφέρει σε ανακοίνωσή του Το
Ποτάμι σχολιάζοντας την Έρευνα
Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ
που κάνει λόγω για επιδείνωση του
οικονομικού κλίματος. 

Όπως αναφέρει η
Σεβαστουπόλεως, «η έρευνα του
ΙΟΒΕ επιβεβαιώνει αυτό που ζουν
καθημερινά οι Έλληνες αλλά η
κυβέρνηση αρνείται να δει. Μια
οικονομία υπό κατάρρευση. Τα
στελέχη, όμως, του συμπλέγματος
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουν άλλες έγνοιες. Ίντριγκες εσωκομματικές, ιδεοληψίες και αγωνία για το πώς θα
διατηρήσουν τις καρέκλες τους».

Το Ποτάμι προειδοποιεί ότι η έρευνα προβλέπει ότι οι οικονομικοί δείκτες θα επιδεινωθούν το
επόμενο 12μηνο. «Προβλέπεται μείωση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση κι αύξηση της
ανεργίας λόγω των χαμηλότερων παραγγελιών και μείωσης της ζήτησης. Πτώση αναμένεται και
στο λιανικό εμπόριο, στις υπηρεσίες και στις κατασκευές. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και χιλιάδες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο ή ετοιμάζονται να
μετακομίσουν στο εξωτερικό ενώ η ανασφάλεια σφαγιάζει το Χρηματιστήριο» σημειώνει. 

«Μετά από όλα αυτά θα περίμενε κανείς ότι ο κ. Τσίπρας θα είχε σημάνει συναγερμό. Όμως
το μόνο που συνεχίζει απ’ ότι φαίνεται να απασχολεί το Μαξίμου είναι το πώς θα διατηρήσουν
τον έλεγχο στο κόμμα τους, πράγμα για το οποίο θα έπρεπε να είχαν φροντίσει όταν
διεκδικούσαν την εξουσία. Αλλά τότε τους ένωνε το ψέμα ότι με συνθήματα διορθώνεις την
κρίση» καταλήγει η ανακοίνωση του Ποταμιού.

Συνταξιούχος αστυνομικός συνελήφθη
επ' αυτοφώρω να ληστεύει μετανάστες

Συνταξιούχος αστυνομικός
στον Άγιο Παντελεήμονα
κατηγορείται ότι λήστευε

αλλοδαπούς εμφανιζόμενος μαζί
με τρεις συνεργούς του ως
αστυνομικοί που έκαναν έλεγχο.

Πρόκειται για έναν 55χρονο
πρώην αστυφύλακα, συνταξιούχο
από το 2010, ο οποίος συνελήφθη
επ' αυτοφώρω σε διαμέρισμα
αλλοδαπών από το Μπαγκλαντές,
τους οποίους η συμμορία πήγε να
ληστέψει για δεύτερη φορά μέσα
σε δύο μέρες.

Όπως έγινε γνωστό από την
αστυνομία, η πρώτη ληστεία συνέβη στις 30 Ιουλίου, όταν οι τέσσερις άνδρες, προσποιούμενοι
τους αστυνομικούς, έκαναν σωματικό έλεγχο στους μετανάστες, ζήτησαν τα έγγραφά τους και
ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού. Με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από τρεις αλλοδα-
πούς το χρηματικό ποσό των 872 ευρώ, καθώς και ένα φορητό υπολογιστή.

Για να πείσουν τους αλλοδαπούς ότι ήταν αστυνομικοί και να τους αναγκάσουν να συμμορφ-
ωθούν στις απαιτήσεις τους, ο πρώην αστυφύλακας τους έδειξε φωτοτυπία της παλιά υπηρε-
σιακής του ταυτότητας, την οποία είχε κρατήσει.

Δύο μέρες μετά το πρώτο περιστατικό. οι τέσσερις δράστες επισκέφθηκαν εκ νέου το ίδιο δια-
μέρισμα, οι αλλοδαποί όμως ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και συνέλαβαν μέσα στο σπίτι τον 55χρονο,
ενώ οι συνεργοί του τράπηκαν σε φυγή.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 55χρονος τα έτη 2013 και 2014 είχε κατηγορηθεί για σύσταση συμμο-
ρίας, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή ανωμοτί κατάθ-
εση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμ-
ψε σε Τακτικό Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη συμμετοχή του και σε άλλα παρόμοια
αδικήματα.

Πέντε προσαγωγές και ένταση στις Σκουριές
Διαδηλωτές έκλεισαν τον δρόμο που συνδέει το

εργοστάσιο με τον χώρο open pit.

Σε πέντε προσαγωγές διαδηλωτών
προχώρησε η αστυνομία στις Σκουρ-
ιές, στην συγκέντρωση που πραγμα-

τοποιείται από το πρωί της Δευτέρας. 
Οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν τον δρόμο

που συνδέει το εργοστάσιο με τον χώρο open
pit. Η αστυνομική παρουσία ήταν μεγάλη με
ΜΑΤ και άνδρες της ασφάλειας οι οποίοι
προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για
το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών. 

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες οι υπόλοιποι διαδηλωτές
βρίσκονται εγκλωβισμένοι από κλοιό ΜΑΤ στα πρανή του δάσους. Οι συλληφ-
θέντες μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Πολυγύρου.

Οι διαδηλωτές, αποφάσισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραμείνουν
μέχρι το βράδυ στο σημείο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι λόγω των υψηλών θερμο-
κρασιών η κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου «Μελίνα Μερκούρη» στο ισόγειο του Δημαρχείου  θα
παραμείνει ανοιχτή για το κοινό που χρήζει φιλοξενίας 

Σε καθαρισμό του καταυλισμού των
Ρομά, στο Χαλάνδρι, στην περ-
ιοχή του Νομισματοκοπείου

προχώρησαν σήμερα το πρωί συνεργεία

της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Χαλανδρίου, με σκοπό τον εξωραϊσμό της
ευρύτερης περιοχής. 

Ειδικότερα, τέσσερα οχήματα της Περ-
ιφέρειας απομάκρυναν μεγάλο όγκο απο-
ρριμμάτων που έχει σωρευτεί επί σειρά
ετών εντός και στον περίγυρο του καταυλι-
σμού. 

Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και την ποιότητα ζωής όλων των κοινω-
νικών ομάδων, η Π. Ε. Βορείου Τομέα
συνδράμει τον Δήμο Χαλανδρίου στις
απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση
των κανόνων υγιεινής και την προστασία
τόσο των ίδιων των αθίγγανων όσο και
των υπολοίπων κατοίκων της περιοχής
του Χαλανδρίου.

Σεσχετική δήλωσήτου,ο Αντιπεριφερει-
άρχης Βορείου Τομέα Αττικής, Γιώργος

Καραμέρος υπογράμμισε «Η διοίκηση και
οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
εργάζονται καθημερινά για την υπόθεση
των Ρομά στο Χαλάνδρι και θα υπο

στηρίξουν με κάθε τρόπο την λύση που
θα βρουν τόσο ο Δήμος Χαλανδρίου όσο
και το Υπουργείο Εσωτερικών με την Απο-
κεντρωμένη διοίκηση που είναι αρμόδιοι
για το θέμα. Μέχρι τότε θα συνδράμουμε
με όποιον τρόπο μας ζητηθεί όπως σήμε-
ρα που ο καταυλισμός βελτίωσε την όψη
του. Δεν κλείνουμε τα μάτια στο πρόβ-
λημα. Θεωρούμε ότι η μετεγκατάσταση
πρέπει να συνδεθεί με ένα πακέτο κοινω-
νικών κινήτρων για τους Ρομά και όχι με
την λύση της εξορίας που είχαν προκρίνει
οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Κατανοούμε πλήρως τις επιπτώσεις
στην καθημερινότητα των κατοίκων της
περιοχής καθώς και την αναγκαιότητα να
υπάρξει τάξη με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα όλων».

Οι δανειστές
ζητούν αλλα-
γές στο ασφ-

αλιστικό, κατάργηση
των πρόωρων συντα-
ξιοδοτήσεων, αλλά και
παρεμβάσεις στην αγο-
ρά εργασίας.

Κύκλοι του υπουρ-
γείου επισήμαναν ότι τα
θεμελιωμένα συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα
μέχρι τις 30 Ιουνίου δεν
θίγονται, και αυτό είναι
κάτι που οι θεσμοί
έχουν αποδεχτεί.

Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν ότι θα υποβληθ-
ούν συγκεκριμένες προτάσεις για το ασφαλι-
στικό μέχρι τον Οκτώβριο, όπως συμφω-
νήθηκε στο Eurosummit και για τα εργασιακά
μέχρι το τέλος του έτους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το αν
οι εκπρόσωποι των θεσμών αποδέχονται το
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ανώτερο
στέλεχος του υπουργείου ανέφερε ότι το θέμα
αυτό είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση.

Κατά τις ίδιες πηγές, πρόθεση του υπουρ-
γείου είναι κάθε βήμα διαπραγμάτευσης για
τα εργασιακά να ανακοινώνεται δημόσια,
ώστε να γίνονται κοινωνοί οι εταίροι αλλά και
οι πολίτες. Επίσης, το υπουργείο έχει καταλή-
ξει σε έναν οδικό χάρτη, στον οποίο εμπλέ-
κονται διεθνείς οργανώσεις, προκειμένου να
καταδεικνύεται ποιες είναι οι βέλτιστες πρακ-
τικές.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάν-
τησης ο υπουργός Εργασίας τόνισε πως
στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η ανα-
στροφή της απορρύθμισης της μνημονιακής
πενταετίας.

«Οι επικεφαλής των θεσμών ήρθαν μετά
από δική μου πρόσκληση στο υπουργείο Ερ-
γασίας προκειμένου να συζητήσουμε τον 'ο-
δικό χάρτη' της διαπραγμάτευσης για το ερ-

γασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Η παρουσία
τους δεν έχει καμιά σχέση με την πρακτική
προηγούμενων ετών επικυρίαρχου ελέγχου
επί πολιτικών που επιβάλλονταν έξωθεν» δή-
λωσε ο κ. Κατρούγκαλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η
συζήτηση διεξάχθηκε σε εποικοδομητικό
κλίμα. «Για την ελληνική πλευρά, ως προς τα
εργασιακά θέματα στόχος είναι ο προσδιορι-
σμός και νομοθέτηση των 'βέλτιστων πρακ-
τικών' που προσδιορίζουν το ευρωπαϊκό κοι-
νωνικό μοντέλο, και η αναστροφή της απο-
ρρύθμισης της μνημονιακής πενταετίας. Ως
προς το συνταξιοδοτικό, μια μεταρρύθμιση
που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα ενός κοι-
νωνικά δίκαιου και ορθολογικού ασφαλιστι-
κού συστήματος» συμπλήρωσε.

Επισήμανε, επίσης, πως «η νέα διαπραγ-
μάτευση για τα εργασιακά θα εμπλέκει διεθ-
νείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας και η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαι-
ωμάτων του Κοινωνικού Χάρτη του Συμβου-
λίου της Ευρώπης και θα επιδιωχθεί να έχει
την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα. Και αυτό
όχι μόνον για να εξασφαλισθεί η διαφάνεια,
που έλειπε όλη την προηγούμενη περίοδο,
αλλά και να καταστεί δυνατή η ενεργή συμμε-
τοχή της κοινωνίας στον σχετικό διάλογο».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ
ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ

Δεν θίγονται θεμελιωμένα συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα μέχρι τις 30 Ιουνίου
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Σε επτά περιπτώσεις (έξι καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έ-
να ιατρείο) προέκυψαν παραβάσεις

της εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας, μη
έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
και παροχής υπηρεσιών

Στον αριθμό 11012 και στα e-mails

11012@hellenicpolice.gr & financialpo-
lice@hellenicpolice.gr, οι πολίτες μπορούν να
καταγγέλλουν παραβάσεις κατά τη διάρκεια
των συναλλαγών τους

Συντονισμένους ελέγχους πραγματο-
ποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας, σε περιοχές της Αθήνας, αναφο-
ρικά με την τήρηση της φορολογικής και ασφ-
αλιστικής νομοθεσίας σε καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος και σε ιατρεία.

Ειδικότερα, κλιμάκια αστυνομικών πραγμα-
τοποίησαν ελέγχους σε εννέα (9) καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαλάν-
δρι, τη Νέα Ερυθραία και το Γαλάτσι, σε έξι
από τα οποία διαπιστώθηκαν - κατά πε-
ρίπτωση - παραβάσεις που αφορούν την ερ-
γατική και ασφαλιστική νομοθεσία και τη μη
έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
και σε πέντε (5) ιατρεία στην Αθήνα και το Νέο
Ψυχικό, σε ένα από τα οποία διαπιστώθηκε
μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, ως προς τα αποτελέσματα:
• Σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι, διαπι-

στώθηκε η μη έκδοση οκτώ (8) αποδείξεων
και η απασχόληση δύο (2) εργαζομένων, οι ο-
ποίοι δεν αναγράφονταν στους επιδειχθέντες
πίνακες προσωπικού.

• Σε άλλο εστιατόριο στο Χαλάνδρι,
διαπιστώθηκε η μη έκδοση πέντε (5) απο-
δείξεων και η απασχόληση έξι (6) εργαζομέ-
νων, για τους οποίους δεν επεδείχθησαν οι
πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της α-
σφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε εστιατόριο-ζυθοπωλείο στο Χα-
λάνδρι, διαπιστώθηκε η απασχόληση ενός
αλλοδαπού εργαζόμενου, ο οποίος δεν ήταν
καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες
προσωπικού και παράλληλα δεν διέθετε τα
προβλεπόμενα νόμιμα έγγραφα παραμονής
του στη χώρα, για το οποίο ενημερώθηκε το

οικείο Αστυνομικό Τμήμα.
• Σε καφέ-μπαρ στη Νέα Ερυθραία

διαπιστώθηκε η απασχόληση τριών (3) εργα-
ζομένων, για τους οποίους δεν επεδείχθησαν
οι πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της
ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε εστιατόριο σνακ-μπαρ στη Νέα
Ερυθραία η απασχόληση είκοσι πέντε (25) ε-
ργαζομένων, για τους οποίους δεν επεδείχθη-
σαν οι πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση
της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Σε καφετέρια στο Γαλάτσι διαπι-
στώθηκε η απασχόληση μίας εργαζόμενης, η
οποία δεν ήταν καταχωρημένη στους επι-
δειχθέντες πίνακες προσωπικού.

• Σε ιατρείο στην Αθήνα, διαπιστώθη-
κε από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο η μη
έκδοση μίας απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημε-
ρώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και
Ι.Κ.Α.) για την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να ε-
πικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον
τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & finan-
cialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν
πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες
και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες
κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας
περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και α-
σφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Σε κοινή τους δήλωση, οι
τομεάρχες Τουρισμού
Μ.Κόνσολας, Δημόσιας

Τάξεως Δ. Κυριαζίδης και Ναυ-
τιλίας Ν. Μηταράκης επικρίνουν
τον πρωθυπουργό ότι μιλώντας
για το θέμα από το βήμα της Βου-
λής «αποφάσισε να πληροφορή-
σει ότι όλα βαίνουν καλώς», ενώ
«η πραγματικότητα τον διαψεύδει
καθημερινώς και τα όσα είπε συνι-
στούν, για όσους βιώνουν το πρ-
όβλημα, απόπειρα πρωτοφανούς
κοροϊδίας και εμπαιγμού».

Χαρακτηρίζουν, επίσης, «γενικόλογη» και
«αοριστολογική» την τοποθέτηση του κ.
Τσίπρα, και αναφέρουν ότι κατέθεσαν εκ νέου
ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς, α-
παιτώντας άμεσες και συγκεκριμένες απαντή-
σεις.

Επιπλέον σημειώνουν ότι έμεινε αναπάν-

τητη επίκαιρη επερώτηση βουλευτών της ΝΔ
σχετικά με τις αυξανόμενες μεταναστευτικές
ροές, γι' αυτό και κατηγορούν την κυβέρνηση
ότι «φυγομάχησε κρυπτόμενη για παραπάνω
από τρεις μήνες» και προσθέτουν ότι «οι ερα-
σιτεχνισμοί και τα ευφυολογήματα της αρμό-
διας υπουργού "μετουσιώθηκαν" σε έργα και
η προκλητική αδράνεια σε "πράξεις"».

Κάθε χρόνο στις 2 Αυγούστου τιμάται
η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώμα-
τος των Ρομά (Τσιγγάνων), με πρω-

τοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων, για
να υπενθυμίσει στους πολίτες όλου του κό-
σμου τον αφανισμό που υπέστησαν οι Ρομά

(Porrajmos στη γλώσσα τους) στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Υπολογίζεται ότι τα θύματα του Ολοκαυ-
τώματος των Ρομά κατά τη διάρκεια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου ανέρχονται στις
800.000 ψυχές. Στην Ευρωβουλή εκκρεμεί
πρόταση της ουγγαροτσιγγάνας ευρωβου-

λευτίνας Λίβια Γιάροκα για την καθιέρωση της
2ας Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας
Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος
των Ρομά από τους Ναζί.

Αφορμή για την καθιέρωση Ημέρας Μνήμ-
ης του Ολοκαυτώματος των Ρομά είναι η τε-

λευταία εντολή εξολόθρευσής τους, που
δόθηκε από τους Γερμανούς ναζιστές στις 2
Αυγούστου 1944. Τη νύχτα της 2ας προς 3η
Αυγούστου, 2.897 γυναικόπαιδα Ρομά εκτε-
λέστηκαν στους θαλάμους αερίων του ναζι-
στικού στρατοπέδου Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Συντονισμένους ελέγχους πραγματοποίησε η
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για τη

διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και α-
σφαλιστικής νομοθεσίας, σε καταστήματα και ιατρ-

εία σε περιοχές της Αθήνας

Επίθεση της ΝΔ στον πρωθυπουργό
για το μεταναστευτικό

Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώμα-
τος των ΡΟΜΑ η 2α Αυγούστου
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Την ώρα που χιλιάδες
μετανάστες προσπαθ-
ούν να περάσουν από

τη Σήραγγα της Μάγχης, η βρε-
τανική κυβέρνηση παρουσίασε
σχέδιο που προβλέπει ποινές
φυλάκισης για όσους ενοικιά-
ζουν καταλύματα σε παράτυπο-
υς μετανάστες.

Το μέτρο, το οποίο προβλέπει
φυλάκιση μέχρι πέντε ετών για
όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν
ελέγχουν τα χαρτιά των ενοικια-
στών τους, θα περιληφθεί στο
νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που προγρ-
αμματίζεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο το
φθινόπωρο, δήλωσε την Δευτέρα ο Κρεγκ
Κλαρκ, υφυπουργός αρμόδιος για τις τοπικές
κοινότητες.

Στην προηγούμενη μορφή του, το σχέδιο
νόμου προέβλεπε μόνο πρόστιμα για τους ι-
διοκτήτες.

Βάσει του νέου νομοσχεδίου, αναφέρει ο
Guardian, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να πρ-
οχωρούν σε έξωση παράτυπων μεταναστών
χωρίς να χρειάζονται δικαστική εντολή.

Στο νομοσχέδιο τίθεται επίσης θέμα κα-
τάσχεσης των μισθών όσων εργάζονται λαθ-
ραία, σε μια χώρα όπου το ζήτημα της μετα-
νάστευσης αποτελεί μία από τις κύριες πηγές
ανησυχίας για τους πολίτες.

Το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, η
γαλλική αστυνομία απέτρεψε περίπου 1.700
απόπειρες μεταναστών να εισέλθουν στη
Σήραγγα της Μάγχης για να περάσουν στην
Βρετανία. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε
στο πρόσωπο από πέτρα που έριξε κάποιος

εναντίον του.
Την περασμένη εβδομάδα οι απόπειρες

των μεταναστών είχαν ξεπεράσει τις χίλιες,
ενώ τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ένας
Σουδανός έχασε την ζωή του, ανεβάζοντας
στους 10 τους θανάτους μεταναστών στην
περιοχή του Καλαί από τις αρχές του Ιουνίου.

Σύφωνα με αξιωματούχο της βρετανικής α-
στυνομίας, τον οποίο επικαλείται σήμερα η ε-
φημερίδα Daily Mail, περίπου το 70% των με-
ταναστών, που βρίσκονται στο γαλλικό λιμάνι
του Καλαί, ενδέχεται να καταφέρνει να φτάσει
στην Βρετανία.

Η βρετανική αστυνομία μπορεί να επιβε-
βαιώσει ότι περισσότεροι από 400 μετανά-
στες συνελήφθησαν στην κομητεία του Κεντ
στην Βρετανία μόνον τις πέντε τελευταίες ε-
βδομάδες, ενώ οι πραγματικοί αριθμοί μπορ-
εί να είναι «πολύ υψηλότεροι».

Η εφημερίδα εκτιμά ότι περίπου 3.500 από
τους περίπου 5.000 μετανάστες που υπο-
λογίζεται ότι βρίσκονται σήμερα στο Καλαί
μπορεί να περάσουν μέσω της σήραγγας της
Μάγχης στην Βρετανία στο προσεχές μέλλον.

Μπορεί να μην είναι ε-
υρέως γνωστό, ό-
μως οι αγελάδες και

άλλα εκτρεφόμενα ζώα είναι
σημαντικές πηγές αερίων του θ-
ερμοκηπίου. Οι επιπτώσεις στο
παγκόσμιο κλίμα θα μπορ-
ούσαν να περιοριστούν με ένα
συμπλήρωμα διατροφής που
μειώνει το πέρδεσθαι, προτείνει
τώρα διεθνής ομάδα ερευ-
νητών.

Η διαδικασία της πέψης στα
μηρυκαστικά ζώα όπως οι αγε-
λάδες απελευθερώνει μεθάνιο, ένα άοσμο
αέριο που επιδεινώνει το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου 29 φορές περισσότερο από ό,τι το
διοξείδιο του άνθρακα.

Διαβάστε επίσης:
Τα εκτρεφόμενα ζώα πιο επιβλαβή για το

κλίμα από τα αυτοκίνητα
Δύο κιλά αέρια του θερμοκηπίου για κάθε

κιλό γάλα
Παγκόσμιος καύσωνας, παρενέργεια από

τα αέρια των δεινόσαυρων
«Πράσινη» ράτσα αγελάδας θα ρεύεται

λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου
Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της νέας

μελέτης, το μεθάνιο που απελευθερώνουν τα
εκτρεφόμενα ζώα σε ετήσια βάση αντιστοιχεί
γύρω στο 4% των συνολικών εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου, και ισοδυναμεί με 2,1
δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρα-
κα.

Τη λύση θα μπορούσε να δώσει η ουσία 3-
νιτροξυπροπανόλη, γνωστή και ως 3ΝΟP, α-
ναφέρουν στην επιθεώρηση PNAS ερευ-
νητές από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Γαλλία,
την Ελβετία και την Αυστραλία.

Στις 12 εβδομάδες που διήρκεσε το πείρα-
μα, 84 αγελάδες ράτσας Χόλσταϊν τρέφονταν
με τριφύλλι και καλαμπόκι εμπλουτισμένο με
3NOP.

Οι εκπομπές μεθανίου άρχισαν να πέφ-
τουν σε διάστημα δύο εβδομάδων και παρέ-
μειναν μειωμένες κατά 30% μέχρι το τέλος
του πειράματος.

Το πρόσθετο δεν επηρέασε την όρεξη των
ζώων ούτε τη σύσταση του γάλακτος, διαβε-
βαιώνει η ερευνητική ομάδα. Αντίθετα, η παρ-
αγωγή γάλακτος αυξήθηκε, καθώς η ενέργεια
που κανονικά θα διοχετευόταν στην παραγω-
γή μεθανίου παρέμεινε διαθέσιμη για άλλες
λειτουργίες του μεταβολισμού.

Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προη-
γούμενες έρευνες μικρής κλίμακας, οι οποίες
έδειχναν ότι η 3NOP σε πρόβατα και αγελά-
δες που προορίζονται για παραγωγή κρέα-
τος. Μεγαλύτερες μελέτες απαιτούνται τώρα
για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επι-
πτώσεις στην υγεία των ζώων ή την ποιότητα
του γάλακτος και του κρέατος.

Αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, το
πέρδεσθαι θα πάψει να ανεβάζει τη θερμοκρ-
ασία του πλανήτη.Μείωση 6% στις κύριες

συντάξεις τον Σεπτέμβριο

Την εγκύκλιο με την οποία αυξάνεται αναδρομικά από το 4% στο 6% το ποσο-
στό παρακράτησης από τις χορηγούμενες κύριες συντάξεις για την ασφάλιση
κλάδου παροχών ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε το

ΙΚΑ.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως από την 1η Ιουλίου 2015 το ποσοστό εισφοράς για

υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των ασφ-
αλιστικών οργανισμών, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, διαμορφώνεται σε 6% από 4%.

Ξεκαθαρίζεται δε πως το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού
μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα ποσά της εισφοράς που προκύπτουν, ως διαφορά για
τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, θα παρα-
κρατηθούν από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου 2015.

«Η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα ε-
νεργήσει αρμοδίως ώστε να γίνεται κράτηση 6% αρχής γενομένης της συντάξεως
μηνός Σεπτεμβρίου 2015, από την οποία θα παρακρατηθούν και τα ποσά που πρ-
οκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες, από 1/7/2015, συντάξεις»
σημειώνεται σχετικά.

ΝΔ: Υπάρχουν ευθύνες για την
κατάρρευση του χρηματιστηρίου

Για ευθύνες «σε όλα τα επίπεδα» αναφορικά με τη σημερινή κατάρρευση
του Χρηματιστηρίου κάνει λόγο ο συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων
της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τη σημερινή «Μαύρη

Δευτέρα» στο ΧΑ. 
«Η κυβερνητική ανευθυνότητα, οι διαρκείς παλινωδίες και ερασιτεχνισμοί, οι

άστοχες δηλώσεις ακόμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού για το τραπεζικό
σύστημα και για συγκεκριμένες τράπεζες, τα επικίνδυνα παιχνίδια με plan Β και
σχέδιο επιστροφής στη δραχμή, το κλείσιμο των τραπεζών και οι κεφαλαιακοί
περιορισμοί εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων της κυβέρνησης, οδήγησαν στη
σημερινή κατάρρευση του Χρηματιστηρίου» αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας. Και
καταλήγει:

«Κατάρρευση με τεράστιο κόστος γ ια τους επενδυτές.  Κυρίως τους
μικροεπενδυτές. Κόστος που έχει συσσωρευτεί και διογκωθεί το πρώτο εξάμηνο
του 2015. Ευθύνες για όλα αυτά υπάρχουν. Και θα αναζητηθούν. Σε όλα τα
επίπεδα».

Βρετανία: Φυλάκιση για όσους νοι-
κιάζουν καταλύματα σε μετανάστες

Χημικό κατά του πέρδεσθαι, νέο
όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής
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Σε πέντε μηνιαίες δόσεις από τον
ερχόμενο Οκτώβριο ως και τον
Φεβρουάριο 2016 θα καταβ-

ληθεί εφέτος ο ΕΝΦΙΑ με στόχο να
μπουν στα δημόσια ταμεία 2,65 δισ. ε-
υρώ (όσα και εφέτος).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του "Βήμα-
τος", όπως δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλε-
ξιάδης, ο φόρος επί των ακινήτων θα
προσδιοριστεί με τις ισχύουσες αντικει-
μενικές αξίες αλλά με αλλαγές στους
συντελεστές που θα οδηγούν σε
αύξηση των εσόδων από τον συμπληρ-
ωματικό ΕΝΦΙΑ για τις μεγάλες περιου-
σίες έναντι των εσόδων από τον κύριο
φόρο που επιβάλλεται ανά τετραγωνικό
μέτρο.

Οι προτάσεις, όπως αναφέρει η εφ-
ημερίδα, για τις αλλαγές συζητούνται
ήδη με την τρόικα, η οποία ζητεί (μέσω
της λίστας των προαπαιτουμένων) να
ψηφιστεί ο νόμος το αργότερο ως το τέ-
λος Σεπτεμβρίου ώστε ο φόρος να υπο-
λογιστεί από το Taxis, να καταλογιστεί
στους φορολογουμένους και να καταβ-
ληθεί η πρώτη δόση στο τέλος Οκτω-
βρίου.

Οι κύριες αλλαγές που εξετάζονται
είναι οι εξής:

1. Μείωση του αφορολόγητου ορίου
του συμπληρωματικού φόρου με ταυ-
τόχρονη αύξηση των συντελεστών του.

Σήμερα ο συμπληρωτικός φόρος επι-
βάλλεται σε αστικά ακίνητα με συνολική
αξία περιουσίας άνω των 300.000 ε-
υρώ. Οι συντελεστές του κυμαίνονται
από 0,1% ως 1%. Μία από τις προτά-
σεις που επεξεργάζεται το υπουργείο
Οικονομικών προβλέπει τη μείωση του
αφορολόγητου ορίου στα 200.000 ευρώ
ή στα 250.000 ευρώ, με τους συντελε-
στές να ξεκινούν από το 0,3% και να
υπερβαίνουν το 1,5%.

2. Αλλαγές στους συντελεστές προσ-
διορισμού του κύριου φόρου.

Εξετάζεται να μειωθούν οι συντελε-
στές για τις κατοικίες με χαμηλή αντικει-
μενική αξία (π.χ. ως 1.000 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό μέτρο). Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, οι συντελεστές φόρου σήμερα
είναι 2 ως 2,9 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο. 

Ταυτόχρονα όμως θα αυξηθούν οι
συντελεστές στα υψηλότερα κλιμάκια, ό-
πως, για παράδειγμα, στα ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ά-
νω των 2.000 ευρώ.

Για αυτή την κατηγορία ακινήτων οι
συντελεστές φόρου σήμερα είναι 6 ως
13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

3. Μείωση του φόρου για τα κενά και
μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, ο φόρος του 2014 ήταν
μειωμένος κατά 30%. Βέβαια, για να
διατηρηθεί η μείωση αυτή, ή ακόμη και
να αυξηθεί, απαιτείται νέα νομοθετική
ρύθμιση.

Οι ιδιοκτήτες με επιστολή τους στον κ.
Αλεξιάδη ζητούν τη μόνιμη καθιέρωση
μειωτικού Συντελεστή Κενών Κτισμάτων
(ΣΚΚ) 0,50 για τα κενά και μη ηλεκτρο-
δοτούμενα κτίσματα.

Επίσης προτείνουν στην κατηγορία

αυτή να συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο
όσα κτίσματα είχαν κάποτε ηλεκτροδοτ-
ηθεί, αλλά και όσα αποπερατωμένα ου-
δέποτε ηλεκτροδοτήθηκαν.

Επίσης ζητούν ειδική ρύθμιση (εξαίρ-
εση) για τα κτίρια γραφείων που είναι κε-
νά τόσο στην Αθήνα όσο και στις μεγά-
λες πόλεις της χώρας.

Προθεσμίες
Οι δηλώσεις και οι δόσεις
Σύμφωνα με το "Βήμα" ως τις 26

Αυγούστου παρατάθηκε η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
των φυσικών προσώπων. 

Με απόφαση της Γενικής Γραμμα-
τέως Εσόδων κυρίας Κατερίνας Σαββα-
ΐδου έχει ήδη παραταθεί η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων των νομικών
προσώπων ως τις 20 Αυγούστου.

Για την πληρωμή της πρώτης δόσης
του φόρου που θα προκύψει από τις φ-
ορολογικές δηλώσεις που υποβάλλον-
ται από 19.7.2015 και μετά η προθεσμία
λήγει στις 31 Αυγούστου.

Η δεύτερη και η τρίτη δόση θα πρέπει
να καταβληθούν ως τις 30 Σεπτεμβρίου
και ως τις 30 Νοεμβρίου αντιστοίχως.

Διευκρινιστική εγ-
κύκλιος Βούτση για το
προσωπικό των ΟΤΑ

Διευκρ-
ινίσεις
για θέ-

ματα προσωπι-
κού της τοπικής
αυτοδιοίκησης
που ρυθμίζονται
με τον «νόμο
Κατρούγκαλου»
(4325/15) πα-
ρέχει εγκύκλιος
του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Νίκου Βούτση προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρ-
ας.

Ειδικότερα, με το άρθρο 26 εξομοιώνονται οι μουσικοί των
ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
(δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), µε τους μουσικούς αρμοδι-
ότητας του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των, με την κοινή υπαγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών. Η
κατάταξη γίνεται αυτοδίκαια από την έναρξη ισχύος του νό-
μου, δηλαδή από τις 11 Μαΐου 2015, εφόσον διαθέτουν α-
πολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, πτυχίο ή δίπλωμα
μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαι-
δευτικού ιδρύματος και πτυχίο μουσικής ειδικότητας.

Επίσης, με το άρθρο 35 παρατείνονται οι συμβάσεις ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των φορέων
των ΟΤΑ που απασχολείται στις συγχρηματοδοτούμενες δο-
μές Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ),
Κέντρων ∆ιημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕ∆ΗΦ) και
των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών Οµάδων, ώστε να
συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο
νέο κύκλο των αντίστοιχων πράξεων της τρέχουσας Προγρ-
αμματικής Περιόδου 20124-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι
πέρα της 31/12/2015. Η παράταση είναι υποχρεωτική και δεν
απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου).

Η εγκύκλιος ενημερώνει ακόμα ότι διατηρείται για τους ΟΤΑ
η εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για τις παρακάτω περιπτώσεις
προσλήψεων: έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων
αυτεπιστασίας, υδρονομείς άρδευσης, προσωπικό για την αν-
τιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγ-
κών με διάρκεια σύμβασης δυο ή κατ΄ εξαίρεση τριών μηνών,
εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων, προσω-
πικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρ-
ακτήρα και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι
μίσθωσης έργου επί αντιτίμω. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα
για κατ΄ εξαίρεση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρό-
νου για πυρασφάλεια και ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
με διάρκεια σύμβασης τριών μηνών σε συνολικό διάστημα
δώδεκα μηνών χωρίς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.

Τραγωδία στα Ιωάννινα:
Πατέρας δύο παιδιών

έπεσε σε φωταγωγό

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 48χρονος, ερ-
γαζόμενος του ΕΚΑΒ Δολιανών, ο οποίος έπεσε στο
φωταγωγό πολυκατοικίας στα Γιάννενα. Ο άτυχος

άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών και εξέπνευσε, λίγο μετά

την μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Το τραγικό δυστύχημα συνέβη όταν ανέβηκε στη ταράτσα

της πολυκατοικίας του προκειμένου να καλύψει τον ηλιακό θ-
ερμοσίφωνα. 

Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα της άδειας του και ανέβηκε
καθώς θα έφευγε για διακοπές με την οικογένειά του...

Χωρίς παράβολα οι
προσφυγές και οι αγω-
γές έως 31 Αυγούστου
Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου η υπουργική απόφα-

ση για την αναστολή καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγ-
γυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των capital controls
καθώς η προηγούμενη απόφαση έληγε στις 31 Ιουλίου.

Με τρεις αλλαγές "ξαναχτυπά" ο
ΕΝΦΙΑ από τον Οκτώβριο



10-θριάσιο Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Μπορεί να πουλήσει ψυγεία
σε Εσκιμώους

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Όσοι θεωρούν ακόμη τον Αλέξη Τσίπρα αριστερό και του χρ-
εώνουν μόνο ιδεοληψία σε πολιτικές επιλογές του διαπράτ-
τουν ένα μεγάλο λάθος. Ο σημερινός πρωθυπουργός δεν α-

περγάζεται σχέδια grexit για να διαλύσει τον "διάβολο", το ευρωπαϊκό
αντιλαϊκό καπιταλιστικό σύστημα. Για άλλο λόγο θα μπορούσε να βγάλει
τη χώρα από το ευρώ. Αν αυτό θα τον εξυπηρετούσε για να μείνει στην
εξουσία.

Ο Τσιπρας δεν είναι αριστερός. Τουλάχιστον όχι πια. Χρησιμοποιεί την
αριστερά. Σε τι ακριβώς θα εξελιχθεί όταν θα ξεμπερδέψει με την αρι-
στερή πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα το δούμε. Πιθανότατα θα ενδυθεί τον μαν-
δύα του κεντροαριστερού, καθώς αυτό το πολιτικό μοντέλο ταιριάζει και
για το πέρασμα σκληρών μέτρων που μία συντηρητική κυβέρνηση δεν
θα μπορούσε με τίποτα να προωθήσει.

Οι Ευρωπαίοι το θέλουν άλλωστε αυτό. Τους βολεύει ένας πρωθυ-
πουργός που μπορεί να παίζει με την ψυχολογία της μάζας και να υπο-
γράφει ό,τι του ζητηθεί.

Και είναι και το μοντέλο που προτιμούν να προβάλουν και να φορούν όλοι οι εξουσιολάγνοι
που έχουν στοιχηθεί γύρω από τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Τσίπρας μπορεί και μεταμορφώνεται στηριζόμενος σε ένα επικοινωνιακό χάρισμα που
αναμφίβολα διαθέτει. Μπορεί να πουλήσει ψυγείο σε Εσκιμώο... Και νιώθοντας ότι βρίσκεται
στο απόγειο του προσωπικού του "γκελ" στην κοινωνία, μπορεί να υποστηρίζει οτιδήποτε.
Ακόμη και ότι είναι αριστερός. Γεγονός βέβαια που πλήττει θανάσιμα την αριστερά πανευρω-
παϊκά. Κάτι το πολύ βολικό. Έχει εξελιχθεί στον μετρ της πλάνης. Το απέδειξε προεκλογικά, το
απέδειξε σε όλη την πορεία της διαπραγμάτευσης, το απέδειξε στο δημοψήφισμα και πολλές
ακόμη φορές. Και δεν τους έχει πλανέψει μόνο στην Ελλάδα. Έχει πείσει και αρκετούς ξένους.

Το πρόβλημα με τον κ. Τσίπρα είναι μεγαλύτερο από ό,τι αν επρόκειτο απλά για έναν ιδεολ-
ηπτικό αριστερό ηγέτη που "τρώει τις σφαλιάρες" του ρεαλισμού ευρισκόμενος στην εξουσία.
Το πρόβλημα είναι ότι η μετάβασή του στην realpolitik γίνεται χωρίς να διαθέτει ο ίδιος και οι πε-
ρισσότεροι συνεργάτες του εμπειρία και ικανότητες να ασκήσουν διακυβέρνηση. Είναι μία λύση
υπερεκτιμημένη πάνω στην αγωνία των εταίρων να βρεθεί άκρη...

Πριν μερικούς μήνες ο Γιουνκέρ σε μία συνέντευξή του είχε πει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα
αλλά όχι το κόμμα του. Τώρα έχει έρθει ο καιρός της αλλαγής του κόμματος. Όμως δεν επαρ-
κεί ο εξωστρακισμός της αριστερής πτέρυγας. Γιατί εκείνοι που μένουν δεν είναι καλύτεροι από
εκείνους που θα φύγουν. Και δυστυχώς εκείνοι που μένουν είχαν στους περισσότερους τομείς
την ευθύνη για το μέχρι τώρα μπάχαλο.

Απαιτούνται και ικανοί άνθρωποι, που να έχουν να παρουσιάσουν και κάτι στη ζωή τους, για
να πλαισιώσουν την μετάβαση στη νέα εποχή. Το παιχνίδι το έχει στα χέρια του. Αντίπαλος δεν
υπάρχει, ούτε προβλέπεται να υπάρξει σύντομα, ενώ πιο πειθήνια κοινοβουλευτική σύνθεση
δύσκολα θα βρεθεί. Θα πάρει την απόφαση να ανοίξει το παιχνίδι δίνοντας και μία ευκαιρία στη
χώρα; Γιατί αν συνεχίσει μόνος θα αποτύχει, θα διαλύσει εντελώς τη χώρα και θα διαπιστώσει
με οδυνηρό τρόπο ότι πολύ σύντομα θα σταματήσει να είναι και χρήσιμος...

Συνελήφθη στο Καματερό 48χρονος που ε-
ξαπατούσε πολίτες υποσχόμενος εργασία

Τη δεινή οικονομική θέση ανέργων εκμεταλλευόταν ένας 48χρονος, ο οποίος απο-
σπούσε χρήματα με το πρόσχημα ότι θα τους εξασφάλιζε εργασία σε ναυτιλιακές ε-
ταιρείες.

Ο 48χρονος, που εξαπατούσε κυρίως γυναίκες, στις οποίες υποσχόταν εργασία ως μαγείρ-
ισσες ή σερβιτόρες σε πλοία, συνελήφθη στις 31 Ιουλίου, από αστυνομικούς του Τ.Α. Καματε-
ρού. Ειδικότερα, συναντήθηκε με γυναίκα ελληνικής υπηκοότητας, προκειμένου να παραλάβει
το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την πρόσληψή της, ως σερβιτόρα σε ναυτιλιακή εταιρεία,
πλην όμως η πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, διότι συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο 48χρονος από τον Απρίλιο του 2013 με αναρτήσεις αγγελιών σε εφημε-
ρίδες, όπου εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος ναυτιλιακών εταιρειών, υποσχόταν εργασία σε εμ-
πορικά πλοία ελληνικής εταιρείας εσωτερικής ακτογραμμής, αποσπώντας με αυτόν τον τρόπο
διάφορα χρηματικά ποσά από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και έγγραφα με τα προσωπικά
τους στοιχεία, τα οποία δήλωνε ότι θα χρησιμοποιούσε για την πρόσληψή τους και την έκδοση
του απαραίτητου ναυτιλιακού φυλλαδίου.

Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι έχει εξαπατήσει με αυτή τη μέθοδο 10 άτομα, απο-
σπώντας συνολικά 3.220 ευρώ. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα διπλότυπο
μπλοκ είσπραξης με 10 αποκομμένες αποδείξεις, ιδιόχειρες σημειώσεις με την αναγραφή αγ-
γελιών προς δημοσίευση και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέ-
πεμψε για κύρια ανάκριση σε τακτικό ανακριτή.

Παρέμβαση Τσίπρα για τις επιθέσεις εις
βάρος της ζητά η Κωνσταντοπούλου

Την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού για τις επιθέσεις εις βάρος της ζητά με επιστολή
της στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην επιστολή, με ημε-
ρομηνία 31 Ιουλίου, η κ. Κωνσταντοπούλου ζητά από τον κ. Τσίπρα «να θωρακίσει το δημόσιο

διάλογο και τα φαινόμενα εκφυλισμού και απροκάλυπτου κανιβαλισμού».
Όπως αναφέρει το Mega, η κ. Κωνσταντοπούλου στρέφει τα πυρά της εναντίον του αναπληρωτή υπο-

υργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα και του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πα-
νούση, κάνοντας λόγο για «σειρά προσβλητικών δηλώσεων» σε βάρος της και «ανοίκειες και προσβλητι-
κές τοποθετήσεις εναντίον της». Μάλιστα, για τον κ. Πανούση, αναφέρει πως «η επιθετική επιμονή του γεν-
νά πολλές απορίες».

«Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε σχέση με ζητήματα σεβασμού της διάκρισης των εξουσιών, αλλά
και σεβασμού της προσωπικότητας των θεσμικών λειτουργών, θα σας παρακαλούσα να μεριμνήσετε πρ-
οσωπικά, ώστε αυτό το ονειδιστικό για την Δημοκρατία φαινόμενο να λάβει ένα τέλος» αναφέρει στην επι-
στολή της η πρόεδρος της Βουλής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει: «Πρώτα τα μέλη της κυβέρνησης με το παράδειγμά τους, με την αυ-
τοσυγκράτηση και την τήρηση των αρχών της πολιτικής και θεσμικής ευπρέπειας, θα πρέπει να δίνουν τον
τόνο και να συγκροτούν το θεσμικό υπόδειγμα ώστε αυτές οι αρχές να γίνονται σεβαστές και από την αντι-
πολίτευση και, συνολικά, να θωρακίζεται ο δημόσιος διάλογος από φαινόμενα εκτράχυνσης, εκφυλισμού
ή και απροκάλυπτου κανιβαλισμού».

Επίσης, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρ-
ωθυπουργό, θα εισηγηθεί στη Διάσκεψη των προέδρων να μείνει κλειστή η Βουλή των Ελλήνων από την
Πέμπτη 6 Αυγούστου έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου.
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Αχαρνές, 03/08/2015
Αριθ. πρωτ.: 2489

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση των κυλι-

κείων του 14ου & 22ου Δημοτικών
Αχαρνών.

Η Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση των κυλικείων του
14ου Δημοτικού Αχαρνών & του
22ου Δημοτικού Αχαρνών.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 14ου Δημο-
τικού Αχαρνών θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την
07/09/2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00πμ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν
να υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλι-
κείο του 14ου Δημοτικού Αχαρνών
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο
των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 07/09/2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 22ου Δημο-
τικού Αχαρνών θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την
07/09/2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:30μμ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν
να υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλι-
κείο του 22ου Δημοτικού Αχαρνών
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο
των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 07/09/2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:30πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072
509, απ’ όπου μπορούν να παρα-
λάβουν τη διακήρυξη του διαγωνι-
σμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-

γεια του διαγωνισμού στην εξώθ-
υρα του Δημοτικού Καταστήματος,

στον πίνακα ανακοινώσεων των
σχολείων, καθώς και σε τοπικές

εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος
Καρυδάκης Κων/νος
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση των κυλι-

κείων του 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & του

7ου – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση των κυλικείων του
8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & του 7ου –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 8ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις 08/09/2015, ημέρα Τρίτη  και
ώρα 11:00 π.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο
των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 08/09/2015, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 10:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 7ου –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ θα
διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης στις 08/09/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο
των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 08/09/2015, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 11:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072
509, απ’ όπου μπορούν να παρα-
λάβουν τη διακήρυξη του διαγωνι-
σμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην εξώθ-
υρα του Δημοτικού Καταστήματος,
στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου, καθώς και σε τοπικές
εφημερίδες

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάδου Γεωργία

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail: sxol.epit.2@gmail.com 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

Βαθμός Προτεραιότητας:
Κοινός                                              

Χρόνος Διατήρησης του εγγρά-
φου στο           αρχείο: Στο διηνε-
κές 

Αχαρνές, 03/08/2015
Αριθ. πρωτ.: 1237

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση των κυλι-

κείων του 12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & του
2ου ΕΠΑΛ–1ου  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
Η Σχολική Επιτροπή Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση των κυλικείων του
12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & του 2ου
ΕΠΑΛ– 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 12ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις 09/09/2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00 π.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο
των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 09/09/2015, ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 2ου ΕΠΑΛ–
1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στις 09/09/2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12:30 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο
των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 09/09/2015, ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 11:30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072
509, απ’ όπου μπορούν να παρα-
λάβουν τη διακήρυξη του διαγωνι-
σμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην εξώθ-
υρα του Δημοτικού Καταστήματος,
στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου, καθώς και σε τοπικές
εφημερίδες 

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάδου Γεωργία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΟΥΣΤΙΝΩΦ ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΣΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΛΟΥΓΚΟΒΟΕ ΤΑΡΑΖ ΚΑΣΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ (FRANKFURT) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΟΥΛΤΣΜΠΑΧ (SULZBACH) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΣΟΥΛΤΣΜΠΑΧ (SULZBACH) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

(WIESBADEN) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΝΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ  ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

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 εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

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 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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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 Τρίτη 4 Αυγούστου 2015


