
ΟΟμμόόφφωωνναα  εεννέέκκρριιννεε  ηη  ΕΕΕΕ
ττοουυ  ΕΕΔΔΣΣΝΝΑΑ  ττοο  ννέέοο  ΠΠεερριιφφεερρ--
εειιαακκόό  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόό  ΔΔιιααχχεείίρριι--
σσηηςς  ΑΑπποορρρριιμμμμάάττωωνν  ΑΑττττιικκήήςς

Ρένα Δούρου: 
«Σήμερα ξεκινάμε

από μια νέα, στέρεα
αφετηρία, για μια οικο-
νομικά, κοινωνικά και
οικολογικά δίκαιη και
βιώσιμη διαχείριση
των απορριμμάτων

της Αττικής»

ΥΥππόό  ααυυσσττηηρρήή
εεππιιττήήρρηησσηη  τταα
οοιικκοοννοομμιικκάά
ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  

ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν
ΑΑππόόλλυυττηη  σσττήήρριιξξηη
ττηηςς  ππααρράάττααξξηηςς

««ΑΑχχααρρΝΝΑΑΙΙ  ΕΕννεερργγοοίί
ΠΠοολλίίττεεςς»»  σσττοο

ΓΓιιάάννννηη  ΚΚαασσσσααββόό
εεννάάννττιιαα  σσττιιςς

κκααττααγγγγεελλίίεεςς  ττοουυ
ΣΣωωττήήρρηη  ΝΝττοούύρροουυ

ΑΑλλααλλοούύμμ  σστταα  λλιιμμάάννιιαα
ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάμμοουυ  
κκααιι  ΜΜεεγγάάρρωωνν

ΣΣεε  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  εενναανν--
ττίίοονν  ττοουυ  ΟΟΛΛΕΕ  ππρροοέέββηη
οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΜΜεεγγαα--

ρρέέωωνν  ΓΓρρηηγγόόρρηηςς  ΣΣτταα--
μμοούύλληη

Κυβέρνηση: Απολύτως
εφικτή η συμφωνία 

έως τις 20/8
Βαγγέλης Δαλάκας: Ελάχιστη

σημασία έχουν οι αντιπαραθέ-
σεις για την Δημοτική ή Τοπική

Κοινότητα Κινέτας

ΑΑλλεεξξιιάάδδηηςς::  ΕΕξξεεττάάζζεεττααιι
ηη  εεππιιββοολλήή  κκρριιττηηρρίίωωνν

γγιιαα  ττιιςς  110000  δδόόσσεειιςς

Σε δόσεις το αναδρο-
μικό ψαλίδισμα κύριων

και επικουρικών

ΔΔιικκοογγρρααφφίίαα  σσεε  ββάάρροοςς
5533χχρροοννηηςς  πποουυ  έέππααιιρρννεε  γγιιαα
χχρρόόννιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττηηςς  ππεεθθ--

ααμμέέννηηςς  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς
Η ζημία για το ΙΚΑ εκτιμά-

ται ότι υπερβαίνει το ποσό
των 140.000 ευρώ.

Αρ. Φύλλου 2775 Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015  Έτος 21ο  email: info@thriassio.gr  www.thriassio.gr
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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
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

2-θριάσιο Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,
Ασπρόπυργος, 19300,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105580002

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαριμπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, Ελευσίνα, 19200,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105548122

Αχαρνές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Λεωφόρος Καρα-
μανλή Κωνσταντίνου 38-40, Αχαρνές,
13671, ΑΤΤΙΚΗΣ2102446460

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR (Σακόπουλος
Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4,
Χαϊδάρι - Δάσος Χαϊδαρίου, 12462,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Μερική ηλιοφάνει
η θερμοκρασια θα κυμανθει απο

26 εως 36 βαθμους κελσίου

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Σωτήριος, Σωτήρης, Σώτος,
Σωτηρία, Σωτήρω

Ευμορφία, Έμμυ, Μορφούλα

Υπό αυστηρή επιτήρηση τα οικονομικά
Δήμων και Περιφερειών

Υπό αυστηρή επιτήρηση τα οικονομικά
Δήμων και ΠεριφερειώνΥπό αυστηρή
επιτήρηση τα οικονομικά Δήμων και

Περιφερειών, σύμφωνα με έγγραφο που υπο-
γράφει ο Γ.Γ. του Υπ. Εσωτερικών, Κώστας
Πουλάκης, στο πλαίσιο κατάρτισης και εφαρ-
μογής του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 - 2019.

Το Μ.Π.Δ.Σ. 2016 - 2019 θα περιλαμβάνει
την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιο-
νομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμε-
νων ετών (2013 - 2014), καθώς και τις προβ-
λέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για:
α) το τρέχον έτος (2015) β) το έτος προϋπολο-
γισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη
(2017 - 2019).

Επίσης, το Μ.Π.Δ.Σ. θέτει συγκεκριμένους
στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλο-
ποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών
στόχων.

Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισο-
ζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 43 του ν.4270/2014, το Μ.Π.Δ.Σ. περ-
ιλαμβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόμενη περίοδο των επομένων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων ετών,
κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά.

Ομόφωνα ενέκρινε η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ το νέο Περιφερ-
ειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής
Ρένα Δούρου: «Σήμερα ξεκινάμε από μια νέα, στέρεα αφετηρία, για μια οικονομικά, κοι-

νωνικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής»

Ομ ό φ ω ν α
αποφάσισε
σήμερα η

Εκτελεστική Επιτρο-
πή του ΕΔΣΝΑ, κατά
τη συνεδρίασή της
υπό την προεδρία
της Περιφερειάρχη
Αττικής και Προέδρ-
ου του Συνδέσμου,
Ρένας Δούρου, το
κείμενο της αναθ-
εώρησης του Περιφ-
ερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων Αττι-
κής (ΠΕΣΔΑ), βάσει
του άρθρου 35 του
Νόμου 4042/12. Η
τελική έγκριση του
ΠΕΣΔΑ, που πρόκει-
ται να τεθεί σε διαδι-
κασία διαβούλευσης,
θα γίνει με απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώ προηγουμένως θα υποβληθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

Τα χαρακτηριστικά του νέου ΠΕΣΔΑ, που είναι απόλυτα συμβατός με τις αρχές και τους στόχους του νέου Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), συνοψίζονται στην έμφαση που δίνεται στη Διαλογή στην Πηγή
(ΔσΠ), στην αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων με μικρής κλίμακας μονάδες επε-
ξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, με αναβαθμισμένο το ρόλο και τη συμμετοχή των Δήμων (μέσα από
τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Απορριμμάτων) διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας. Ο ριζικά αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ, υλοποιώντας τη δέσμευση της νέας Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για πλήρη αλλα-
γή της φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, βάζει τέλος στο σημερινό, πολλαπλά αποτυχημένο μοντέλο του
μοναδικού χώρου εναπόθεσης στην ΟΕΔΑ Φυλής, προωθώντας ένα νέο, ορθολογικό μοντέλο διαχείρισης στη βάση
της ευρωπαϊκής (της Οδηγίας – πλαίσιο2008/98/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4042/2012). Σκιαγραφεί παράλ-
ληλα, για πρώτη φορά, τις συνέργειες με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα αποκατάστασης των
λατομείων Αττικής, το πρόγραμμα αναδάσωσης ορεινών όγκων / καταπολέμησης της ερημοποίησης και το πρόγραμ-
μα για την ανάπτυξη της απασχόλησης, στο πλαίσιο μίας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, με όρους αειφορίας, προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, αφού υπογράμμισε τη συμβολή στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ του επιστημονικού
προσωπικού του ΕΔΣΝΑ με τη σχετική Μελέτη της Ομάδας Εργασίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχύρωση του
δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης και στην ανάγκη κοινωνικής αποδοχής ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την
αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ.

«Σήμερα ξεκινάμε από μια νέα, στέρεα αφετηρία, για μια οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη
διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Στο χέρι μας είναι η υλοποίησή της με σοβαρότητα, σύστημα και πολύ δου-
λειά, στα βέλτιστα χρονικά περιθώρια, προς όφελος της Αττικής και των πολιτών της», τόνισε η Περιφερειάρχης.
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Συνεργασία για μεταφορά φαρμά-
κων ανάμεσα σε ΕΟΠΥΥ και ΕΛΤΑ
Δημιουργείται νέα υπηρεσία με τίτλο

«Φάρμακα στο σπίτι».

Με μια νέα υπηρεσία υψηλού κοινωνικού χαρακ-
τήρα, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό τους τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με τον

ΕΟΠΥΥ.
Μετά την υπηρεσία «Φάρμακα στο σπίτι», τα ΕΛΤΑ ως

ανάδοχος εταιρεία του διαγωνισμού που προκήρυξε ο
ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνουν την ταχυμεταφορά φαρμάκων
υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε υπηρ-
εσίες της επαρχίας και αντίστροφα, εξασφαλίζοντας έτσι
την άμεση κάλυψη των αναγκών παροχής κρίσιμου υγει-
ονομικού υλικού.

"Τα ΕΛΤΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με την μοναδι-
κή δυνατότητα κάλυψης όλης της επικράτειας, την μακρ-
οχρόνια εμπειρία, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και
τις σύγχρονες υποδομές τους, αυξάνουν την παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
για τους πολίτες" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Απόλυτη στήριξη της παράταξης
«ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» στο
Γιάννη Κασσαβό ενάντια στις καταγ-

γελίες του Σωτήρη Ντούρου

Αγαπητέ κύριε Ντούρο,

Με έκπληξη γίναμε όλοι μας αποδέκτες
μίας ηθικά και πολιτικά απαράδεκτης επιστο-
λής, με την οποία επιχειρείτε να πλήξετε σε
προσωπικό επίπεδο το ήθος και τα πεπραγ-
μένα του επικεφαλής μας και Δημάρχου Αχα-
ρνών κ Γιάννη Κασσαβού, έχοντας ως απώτε-
ρο στόχο τη διάσπαση της ενότητας της πα-
ράταξής μας «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες».

Δυστυχώς για εσάς και την παράταξή σας,
που με τις άτοπες μεθοδεύσεις σας την έχετε
καταδικάσει στην ανυποληψία, η τακτική του
«διαίρε και βασίλευε» δεν θα αποδώσει καρ-
πούς.

Ως δημοτική παράταξη «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί
Πολίτες» δώσαμε ενωμένοι την εκλογική
μάχη και ενωμένοι, από θέση ευθύνης,
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για να αλ-
λάξουμε την πόλη μας. Με μετριοπάθεια, όρ-
εξη για δουλειά, υψηλό αίσθημα ευθύνης και
το κυριότερο με συναίσθηση των δύσκολων ε-
ποχών που ζούμε όλοι μας.

Και πάνω από όλα με ΈΡΓΑ που αναγ-
νωρίζονται από όλους τους δημότες.

Γνωρίζοντας πολύ καλά το ήθος και την εν-
τιμότητα των δημοτικών σας συμβούλων, το-
υς καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να
διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτή την μικρ-
οκομματική αθλιότητα και να θέσουν ένα τέ-
λος στον πολιτικό διασυρμό τους που προ-
σβάλλει πρώτα απ’ όλα την παράταξή σας αλ-
λά και τους δημότες που σας εμπιστεύθηκαν.

Η Δημοτική ομάδα της παράταξης «Αχα-

ρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες»

ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
ΜΗΛΙΩΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚ.
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΧΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΛΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η Καταγγελία του Ντούρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αχα-

ρνών
Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Προς: Δ/ντρια Οικονομικού
Προς: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών
Κοιν: Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ρα-

κιτζή
Τοπικό τύπο
Θέμα: Παράνομες διαδικασίες αναθέσεων

της Διοίκησης του Δήμου Αχαρνών
Αγαπητοί,
Σας απευθύνουμε συναδελφικά αυτή την ε-

πιστολή όντας βέβαιοι ότι εκπροσωπούμε ό-
λοι μας και ο καθένας ξεχωριστά τον αχαρ-
ναικό λαό, με μόνο στόχο την προώθηση και
λύση των προβλημάτων του τόπου.

Αφορμή για αυτή την ανάγκη επικοινωνίας,
είναι η συνεχιζόμενη εκ μέρους του Δημάρχου
διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, προκει-
μένου να πληρώνει τις ανάγκες επικοινωνίας
– προπαγάνδας του ιδίου και μόνο αλλά και
τις υποχρεώσεις του έναντι τρίτων.

Μέχρι σήμερα, μόνο με βάση τα όσα
γνωρίζουμε, 3 άτομα έχουν προσληφθεί με
κόστος που ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ σε ε-
τήσια βάση για την κάλυψη των επικοινω-
νιακών του αναγκών και τη φίμωση του

τύπου. Ναι, 60.000 ευρώ το χρόνο. Δεν
συνυπολογίζουμε άλλες δαπάνες επικοι-
νωνίας και προβολής που γίνονται με έμμε-
σους τρόπους από τα Νομικά Πρόσωπα
ΔΗΚΕΑ, Αρωγή, Επενδυτική κ.λπ.

Τελευταία πράξη που ξεχειλίζει το ποτήρι,
είναι η απευθείας ανάθεση δήθεν για την «πα-
ροχή υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών», ύψους
4.900,00€ και η απευθείας ανάθεση για την
«παροχή υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου
των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδό-
νων», ύψους επιπλέον 4.900,00€. Σύνολο
δηλαδή 9.800ευρώ.

Οι συμβάσεις είναι:
6ΒΜΨΩΨ8-ΣΨ4 Σύμβαση για Δημ. Κοιν.

Θρακομακεδόνων
6ΟΗΣΩΨ8-ΔΩΡ Σύμβαση για Δημ. Κοιν.

Αχαρνών

Τους πέντε βασικούς άξονες του νέου
προγράμματος αγροτικής πολιτικής
της περιόδου 2014-2020 εξήγγειλε ο

Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνον-
τας ότι έχει ήδη τεθεί προς διαβούλευση στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική. 

Όπως είπε, το ύψος του προγράμματος
ανέρχεται σε 4,7 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμε-
τοχής, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική
συμμετοχή θα εξοικονομήσει πόρους άνω των
6 δισ. ευρώ. «Αν αξιοποιηθεί σωστά, και εδώ
είναι η  πρόκληση για την ηγεσία του υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, της
κυβέρνησης και της ίδιας της χώρας, θα δημιο-
υργηθούν περισσότερες από 50.000 νέες
θέσεις εργασίας» τόνμισε ο Αλέξης Τσίπρας. 

Παράλληλα,  υπογράμμισε ότι το πρόγραμ-
μα αυτό θα είναι το όχημα για τη μετάβαση της αγροτικής
οικονομίας στην ανάπτυξη και για έναν ισχυρό και βώσι-
μο αγροτοδιατροφικό τομέα, που θα είναι οι καταλύτες
ανασυγκρότησης της οικονομίας και θα θέσουν τις προϋ-
ποθέσεις για τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών. 

Οι πέντε προϋποθέσεις του προγράμματος αγροτικής
πολιτικής 2014-2020:

1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας
πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας παραγωγούς, πολιτική
που δεν μπορεί να στηριχθεί στην περαιτέρω μείωση των
εισοδημάτων των κτηνοτρόφων. 

2. Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο, παροχή κινήτρ-
ων για εγκατάσταση νέων αγροτών

3. ΦΠΑ προϊόντων με επένδυση στην εξωστρέφεια και
την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να στηριχθεί στην καινο-
τομία και στην ποιότητα των παραγόμενων προιόντων.

4. Δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, στις οποίες
θα διοχετευθούν πόροι 30% από το πρόγραμμα αγροτι-
κής ανάπτυξης

5. Ενίσχυση κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές
μέσω μέτρων και δράσεων που δίνουν κίνητρα για δημιο-
υργία και διατήρηση θέσεων εργασίας 

Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία συμμε-
τοχής των περιφερειών στην υλοποίηση του προγράμμα-
τος και προανήγγειλε την μεταφορά πόρων και αρμοδιο-
τήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Ποσοστό άνω 30%
των πόρων θα πάει στις ίδιες τις περιφέρειες» υπογράμ-
μισε.

Αυτό είναι το πρόγραμμα αγροτικής
πολιτικής ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2020

Απόλυτη στήριξη της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» στο Γιάννη
Κασσαβό ενάντια στις καταγγελίες του Σωτήρη Ντούρου
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Η καταπολέμηση του λαθρεμπο-
ρίου καυσίμων στη συνάντηση

ΠΟΠΕΚ - Αλεξιάδη

Ηκαταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυ-
σίμων βρέθηκε στη συνάντηση που είχαν την
Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,

Τρύφων Αλεξιάδης, με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ακόμη και η
διάθεση καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφορο-

διαφυγή, κλοπή, κ.λπ.) με την εφαρμογή των νόμων
4072/2012, 4177/2013, 4254/2014 για την εγκατάσταση
των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών Εγκαταστά-
σεις Διυλιστηρίων, Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών,
Μεγ. Καταναλωτών, Ιδιωτικών Πρατηρίων του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, Μεταφορικά μέσα χερσαία και
θαλάσσια, Πρατήρια αφορολόγητων καυσίμων, κ.λπ.

Η ΠΟΠΕΚ επεσήμανε την καθυστέρηση εφαρμογής
των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την εγκατά-
σταση ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών σε
όλα τα στάδια διακίνησης καυσίμων και υγραερίων,
καθώς και την έκδοση υπουργικής απόφασης για την
μοριακή ιχνηθέτηση των υγρών καυσίμων.

Ο κ. Αλεξιάδης, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΠΕΚ,
δεσμεύθηκε να επιληφθεί προσωπικά προκειμένου να
εκδοθούν όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για
τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Βούτσης: Συνταγματική η
καθιέρωση της απλής αναλο-

γικής από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει
στην συνταγματική καθιέρωση της απλής
αναλογικής εξέφρασε ο υπουργός

Εσωτερικών Νίκος Βούτσης στο real.gr, τονίζοντας ότι
ο εκλογικός νόμος δεν προσφέρεται για τακτικισμούς. 

Όπως τονίζει ο κ. Βούτσης:
Ο εκλογικός νόμος δεν προσφέρεται για

τακτικισμούς. Ο εκλογικός νόμος θα άλλαζε στο τέλος
της θητείας της κυβέρνησης, με την προώθηση της
συνταγματικής αναθεώρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστός στις
εξαγγελίες του, θα καθιερώσει την απλή αναλογική
συνταγματικά, ως πάγιο εκλογικό σύστημα.
Διαφορετικά δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να
αλλάξει.

Παυλόπουλος: Ευχαριστίες και
«συγγνώμη» στην Εθνική εφήβων

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας
κ.Προκόπης Παυλόπουλος
δέχθηκε στο Προεδρικό

Μέγαρο, την Πρωταθλήτρια Ευρώπης,
Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης Εφή-
βων. Την Εθνική Ομάδα συνόδευε ο
Υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων Σταύρος Κοντονής.

Ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε
θερμά τους έφηβους πρωταθλητές
Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς τους παρά-
δειγμα για όλους τους νέους ότι μπορ-
ούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. 

«Σας ευχαριστώ θερμώς εκ μέρους
της Ελληνικής Πολιτείας για την παρου-
σία σας εδώ. Σας παρακάλεσα να έρθε-
τε εδώ για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι
για να εκφράσω τα συγχαρητήρια της
Πολιτείας, και όχι μόνον του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Πριν απ’όλα για το
παράδειγμα που δίνετε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς στη νέα γενιά της Ελλάδας. Αποδεικνύετε ότι αυτή η γενιά, η αδικημένη γενιά μέσα στην κρίση,
έχει τεράστιες δυνατότητες που οδηγούν τη Χώρα πολύ πέρα από τα σύνορά της. Αποδείξατε πως αποτελείτε το
παράδειγμα για όλους εκείνους τους νέους, οι οποίοι είναι θύματα αυτής της κρίσης, ότι μπορούμε να την ξεπεράσο-
υμε. Ότι έχουμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να το κάνουμε. Και αυτό το παράδειγμα σας το οφείλουμε» τόνι-
σε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και συμπλήρωσε:
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο σας απευθύνω αυτά τα συγχαρητήρια είναι γιατί δώσατε σε όλους μας, και στον

χώρο της πολιτικής, ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα: Το παράδειγμα του τι μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από ενότ-
ητα και συλλογικότητα. Οι Έλληνες ό,τι καταφέραμε σημαντικό, το καταφέραμε σε ώρες που είμαστε ενωμένοι. Που
βάλαμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και ξεπεράσαμε τις διαφορές μας. Αυτό το παράδειγμα της ενότητας και της συλλο-
γικότητας είναι πολύ σημαντικό και για τον Λαό μας, αλλά και για την πολιτική του ηγεσία.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας στην Εθνική Ομάδα εφήβων του μπάσκετ, καθώς όπως είπε
«πρέπει να μάθουμε και πάλι οι πολιτικές ηγεσίες ότι οφείλουμε να θυμόμαστε την προσφορά σας και το παράδειγμά
σας όταν περάσουν τα χρόνια».  

Υπάρχει όμως ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο θέλω να μείνω. Είναι το γεγονός ότι θέλω αυτή τη στιγμή, την τόσο
σημαντική για σας και για τον Τόπο, να σας ζητήσω ένα διπλό συγγνώμη εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας. Το λέγω
αυτό γιατί συνηθίζουμε να θυμόμαστε τους ανθρώπους, και ιδίως στον χώρο του αθλητισμού, όταν βρίσκονται στην
κορυφή. Δεν τους έχουμε ευχαριστήσει, δεν τους έχουμε συμπαρασταθεί, όπως θα έπρεπε, χρόνια ολόκληρα τώρα,
τις στιγμές που κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα αυτά τα συγχαρητήρια να σας τα δώσω όταν μπήκατε
στο Final Four, όταν κερδίσατε τη Λιθουανία, τότε που δεν ξέρατε αν θα πάρετε το χρυσό. Αλλά κάνατε τα πάντα για
να ξεπεράσετε δυσκολίες, που φαινόντουσαν ανυπέρβλητες. Σας ζητώ λοιπόν συγνώμη και σας λέγω ότι θα πρέπει
να μάθουμε - και νομίζω ότι ο Υπουργός δίπλα μου, τον οποίον τον ξέρω χρόνια, έχει αυτή τη νοοτροπία – να συμπα-
ριστάμεθα σε σας και τους συναθλητές σας όταν κάνετε την προσπάθεια, για να αντιλαμβάνεσθε εκείνη την στιγμή ότι
είμαστε δίπλα σας.

Και το δεύτερο συγγνώμη είναι γιατί πρέπει να μάθουμε και πάλι οι πολιτικές ηγεσίες ότι οφείλουμε να θυμόμαστε
την προσφορά σας και το παράδειγμά σας όταν περάσουν τα χρόνια. Πολλοί από σας, είμαι βέβαιος γι’αυτό, θα βρουν
τον δρόμο τους στον αθλητισμό, και στη συνέχεια – μετά τον αθλητισμό – στον επαγγελματικό στίβο. Μπορεί να υπάρ-
ξουν όμως ορισμένοι από σας – που δεν το εύχομαι, αλλά η ζωή τα φέρνει έτσι και χωρίς δική σας υπαιτιότητα – που
θα συναντήσουν δυσκολίες. Εκείνη την ώρα η Πολιτεία πρέπει να θυμάται αυτές τις στιγμές. Να θυμάται αυτό που
σήμερα προσφέρατε και όχι να το ξεχνάει για να αισθάνονται οι άνθρωποι μόνοι τους. Γιατί αισθάνονται μόνοι τους
πολύ περισσότερο όταν αντιλαμβάνονται ότι πίσω από τα συγχαρητήρια υπάρχει η υποκρισία της στιγμή

Σας τονίζω λοιπόν, ότι μέσα σ’αυτή την κρίση που ζούμε, και οι πολιτικές ηγεσίες και εγώ προσωπικά, έχουμε μάθει
πολλά. Έχουμε αντιληφθεί πολλά. Και εύχομαι στο πρόσωπό σας να το αποδείξουμε. Κατά τη διάρκεια της θητείας
μου θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε αυτά που σας είπα να μην μείνουν λόγια, αλλά να γίνουν πράξη. Και εύχομαι σε σας
να είναι επιεικής η μοίρα και η ζωή μαζί σας. Να δώσετε συγχαρητήρια στους γονείς σας, γιατί ξέρω πόσο έχουν
συμβάλει σ’αυτήν την προσπάθεια. Και να σας πω, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας,
εκ μέρους του Ελληνικού Λαού γι’αυτές τις μεγάλες, ωραίες στιγμές τις οποίες μας έχετε προσφέρει. Και πάλι συγχα-
ρητήρια και καλή δύναμη στην συνέχεια.
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Θεοδωράκης προς κυβέρν-
ηση: Στα νησιά υπάρχουν πολ-

λά «Πεδία του Άρεως»

Αιφνίδια επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί, ο επικε-
φαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης στους
χώρους αποβίβασης, καταγραφής και διαμονής με-

ταναστών και προσφύγων στη Λέσβο.
Πρώτη του διαπίστωση, «η ανυπαρξία οποιασδήποτε κυβε-

ρνητικής πολιτικής», αλλά και «η ανάγκη πληροφόρησης της

κυβέρνησης ότι στα νησιά μας υπάρχουν πολλά Πεδία του Άρ-
εως», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

«Παρά τις μεμονωμένες φιλότιμες προσπάθειες λιμενικών,
αστυνομικών, γιατρών, υπαλλήλων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και εθελοντών που δραστηριοποιούνται στο πλε-
υρό των προσφύγων, στο νησί επικρατεί ένα χάος και τα πρ-
οβλήματα μέρα με την ημέρα πολλαπλασιάζονται» σημείωσε
ο κ. Θεοδωράκης, ο οποίος στην περιοδεία του από νωρίς το
πρωί συνοδευόταν από τον επικεφαλής του Τομέα Δικαι-
οσύνης του Ποταμιού Βασίλη Μαρκή.

«Δεν μπορεί στους χώρους στους οποίους καταγράφονται
οι πρόσφυγες, να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο τις μισές
ημέρες της εβδομάδας. Δεν μπορεί να μην υπάρχει προσω-
πικό. Δεν μπορεί να μην έχουν να δώσουν νερό στους ανθ-
ρώπους που έρχονται» είπε ο επικεφαλής του Ποταμιού και
κάλεσε τον πρωθυπουργό «να ορίσει έναν επικεφαλής, ο ο-
ποίος θα αναλάβει να συντονίσει της ενέργειες του Λιμενικού,
της Αστυνομίας, των υγειονομικών φορέων, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τις δράσεις των Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων». 

«Οι υπουργοί του απέτυχαν» είπε χαρακτηριστικά. Πρότει-
νε τη δημιουργία κέντρων στη Μυτιλήνη, τη Χίο και την Κω,
που θα συντονίζουν όλες τις ενέργειες, αλλά και τη μετατροπή
εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών μονάδων ανά την Ελλάδα
σε ανοικτά κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, με γιατρούς, κοι-
νωνικούς λειτουργούς και ανθρώπους που θα παρέχουν την
απαραίτητη φροντίδα.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισήμανε πως η ΕΕ περιμένει
μια συγκεκριμένη πρόταση από την κυβέρνηση, ώστε να α-
ποδεσμεύσει 500 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση του μετανα-
στευτικού.

«Πέντε μήνες τώρα η ΕΕ περιμένει την πρότασή μας για αυ-
τά τα 500 εκατ. ευρώ. Και απ' ό,τι πληροφορούμαι, υπάρχει
δυνατότητα, εάν αυτά τα λεφτά απορροφηθούν να υπάρξουν
και άλλα λεφτά για την Ελλάδα» σημείωσε, επισημαίνοντας
την ανάγκη «και η Ευρώπη να δείξει υπευθυνότητα και αλ-
ληλεγγύη».

Πρόγραμμα ενίσχυσης
4.000 απολυμένων με κοινο-
τικούς και εθνικούς πόρους

Σε εφαρμογή τίθεται με τη δημοσίευση των σχετικών
ανοιχτών προσκλήσεων προς τους ενδιαφερόμενο-
υς φορείς το πρόγραμμα ενίσχυσης των 4.000 απολ-

υμένων από 62 συνολικά επιχειρήσεις του κλάδου των Μέ-
σων Ενημέρωσης, των εταιριών Sprider Stores ΑΕ και
Οδυσσεύς Φωκάς.

Οι προσκλήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή τις Ενώσεις αυτών, που θα
αναλάβουν ως ανάδοχοι φορείς την υλοποίηση των προγρ-
αμμάτων ενίσχυσης των ανέργων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.ypakp.gr/

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το Ευρ-
ωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνο-
πούλου δήλωσε ότι η έναρξη του εν λόγω προγράμματος θα
δώσει μια μικρή ανάσα στους απολυμένους επιχειρήσεων
που αναγκάστηκαν είτε να κλείσουν, είτε να μειώσουν το πρ-
οσωπικό τους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στην τελική ευθεία η απόδοση
της Εθνικής Εστίας στο δήμο

Ιλίου. Άμεσες οι ενέργειες

Με γοργούς ρυθμούς και ενάντια στη θερινή ραστώνη
του Αυγούστου, προχωρούν οι διαδικασίες για την
απόδοση του κτηρίου και του πάρκου της Εθνικής

Εστίας στο δήμο Ιλίου. Ένας χώρος απόλυτα συνυφασμένος με
την ιστορία του τόπου πρόκειται, σε σύντομο διάστημα, με την
πολύτιμη συνεισφορά του δήμου Ιλίου να αποτελέσει το εφα-
λτήριο για την μετατροπή της περιοχής σε κοιτίδα πολιτισμού και
περιβαλλοντικής δράσης.

Η λειτουργία του κτιρίου της Εθνικής Εστίας ως χώρο, όπου
η μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία μετατρεπόταν σε τμήμα
μιας σημαντικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας,
ανάγεται στο 1996 οπότε και πήρε την ονομασία ως «Εθνική
Εστία Επιστημών». Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της η
ΕΕΕ παρήγαγε σπουδαίο έργο ενώ συμμετείχαν στις μορφωτι-
κές της δραστηριότητες περισσότεροι από 30.000 μαθητές και

καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, στα τέλη
του 1999 οι κτηριακές της υποδομές καταστράφηκαν από το με-
γάλο σεισμό της Αθήνας.

Σήμερα, περίπου 20 χρόνια μετά, το, περίπου, 3000 τετρα-
γωνικών μέτρων κτήριο και ο περιβάλλων χώρος του, έκτασης
16 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, περνούν οριστικά στο δήμο
Ιλίου. Το μεγάλο στοίχημα για το δήμαρχο Νίκο Ζενέτο, που τα
διεκδίκησε πεισματικά τα τελευταία τρία χρόνια και αφιέρωσε
σημαντικό χρόνο στην προοπτική αξιοποίησής τους, είναι να
καταστήσει αυτόν τον τεράστιο χώρο, πόλο έλξης για τη νεολαία
αλλά και για τους κατοίκους όλης της Αττικής.

Ο ίδιος, πάντως, ο κ. Ζενέτος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει
δημοσίως και με επιστολή του τον υπουργό Επικρατείας Νίκο
Παππά, για τις άμεσες και ακαριαίες ενέργειές του στην παρ-
αχώρηση του χώρου στο δήμο. Θερμές ευχαριστίες απηύθυνε,
εξάλλου, ο δήμαρχος Ιλίου στον πρόεδρο του Ιδρύματος Νεο-
λαίας και δια βίου Μάθησης, το διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη
του Δ.Σ καθώς και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος που εργάστηκαν
από κοινού, προκειμένου να αξιοποιηθούν, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, τα ιστορικά αυτά κτήρια.

Δικογραφία σε βάρος 53χρονης
που έπαιρνε για χρόνια τη σύνταξη

της πεθαμένης της μητέρας
Η ζημία για το ΙΚΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει το

ποσό των 140.000 ευρώ.

Επί οκτώ χρόνια, μια 53χρονη, έπαιρνε παράνομα
από το ΙΚΑ δύο συντάξεις και επίδομα της μητέρας
της που έχει πεθάνει, με την χρήση πλαστών πληρ-

εξουσίων, σύμφωνα με δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος

της η Οικονομική Αστυνομία.
Η 53χρονη κατηγορείται για τα αδικήματα της απάτης κατ'

εξακολούθηση, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης καθώς και
για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και νόθευση κατ' ε-
ξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Φορολογι-
κής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας της Οικονο-
μικής Αστυνομίας, η 53χρονη από τον Ιούλιο του 2007 και
μέχρι τον Μάιο του 2015, δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας
της, με αποτέλεσμα να λαμβάνει παράνομα από το ΙΚΑ τις
συντάξεις γήρατος και χηρείας, καθώς και το επίδομα αναπ-
ηρίας.

Η ζημία που προκλήθηκε στο ΙΚΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει
το ποσό των 140.000 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 53χρονη, κατά τη
διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων τα έτη 2011 και
2013, κατέθεσε στο Ι.Κ.Α. δυο πληρεξούσια, που συντάχθη-
καν μετά το θάνατο της μητέρας της και με τα οποία οριζόταν
η ίδια ως πληρεξούσια για την είσπραξη των συντάξεων και
των επιδομάτων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών.
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Αλαλούμ στα λιμάνια Νέας Περάμου και Μεγάρων
Σε καταγγελίες εναντίον του ΟΛΕ προέβη  ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλη

Χάος και έλλειψη αποτελεσματικότ-
ητας στα λιμάνια Νέας Περάμου
και Μεγάρων (Πάχη) προξενεί η

ισχύουσα νομοθεσία η οποία θέλει τον Ορ-
γανισμό Λιμένος Ελευσίνος ως ιδιοκτήτη
των συγκεκριμένων χώρων τον δε Δήμο ως
φτωχό συγγενή με αρμοδιότητες σκουπι-
διάρη και παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφ-
έλειας.

Σε καταγγελίες εναντίον του ΟΛΕ προέ-
βη πριν από δύο ημέρες  ο Δήμαρχος Με-
γαρέων Γρηγόρης Σταμούλης σχετικά με τα
προβλήματα τα οποία επικρατούν στους
παραπάνω χώρους και τις προσπάθειες οι
οποίες καταβάλλονται για συνεννόηση με
τον Οργανισμό, οι οποίες όμως δεν
βρίσκουν ανταπόκριση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο
Οργανισμός Λιμένος διαχειρίζεται τις αιτή-
σεις για ελλιμενισμό σκαφών ενώ ο Δήμος
είναι υπεύθυνος για την παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και την τήρηση της καθαριότητας.

Τα δημοτικά τέλη τα οποία καταβάλλει κάθε χρόνο ο ΟΛΕ στον Δήμο είναι ελάχιστα και καλύπτουν μόνο το 20% των δαπανών
στις οποίες προβαίνει ο Δήμος.

Ένα βουλιαγμένο και ένα μισοβουλιαγμένο σκάφος. Κάποιος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ανέλκυσή τους
Την αντιφατική πολιτική του ΟΛΕ κατήγγειλε ο Δήμος, σύμφωνα με την οποία επιτρέπει σε πολυτελή σκάφη και θαλαμηγούς

να ελλιμενίζονται στον χώρο του αλιευτικού καταφυγίου το οποίο προορίζεται για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
Ταυτόχρονα σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται άμεση παρέμβαση ο ΟΛΕ κωλυσιεργεί.
Επ’ αυτών ο κ. Σταμούλης είπε χαρακτηριστικά: «Ο ΟΛΕ εισπράττει ενώ εμείς κάνουμε όλες τις δουλειές»
Ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση προκαλούν τα εξής γεγονότα.
Στον προστατευμένο χώρο υπάρχει ένα βυθισμένο σκάφος, ένα μισοβυθισμένο ενώ έξω από το καταφύγιο υπάρχει ακόμα

ένα βυθισμένο σκάφος.
Επίσης στο καρνάγιο που βρίσκεται στις εκβολές του χειμάρρου της Μπότσικας ένα σκάφος τραβηγμένο στην ξηρά το οποίο

βρισκόταν σε υποστυλώματα έχει διαλυθεί και οι τάβλες του είναι σκορπισμένες εδώ κι εκεί.
Παρόλα αυτά ο ΟΛΕ απαγορεύει στον Δήμο να προβεί σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα αποκαθιστούσαν το κακό θέαμα των

κουφαριών.
Σε δύσκολη θέση ο Δήμος, αναζητεί κανάλια συνεννόησης με τον ΟΛΕ, πρωτίστως όμως επιδιώκει την αλλαγή της ισχύου-

σας νομοθεσίας ώστε η ιδιοκτησία των λιμανιών να περιέλθει στην δική του δικαιοδοσία

Αναστέλλουν τις κινητοποιή-
σεις τους οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ

Σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης πραγματοποιήθηκε
σήμερα συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών
ΕΟΠΥΥ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας,

Ανδρέα Ξανθό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, αναστέλ-
λονται οι κινητοποιήσεις των γιατρών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γεν. Διευθυντής του ΕΟΠΥΥ Ι.
Βαφιάδης καθώς και ο Πρόεδρος του ΠΙΣ ως αρωγός των θέ-
σεων και προτάσεων της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ καθώς η Ένωση
βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και συμφωνήθη-
καν τα εξής:

* Ο ΕΟΠΥΥ εντός των επόμενων ημερών θα εξοφλήσει ια-
τρικές πράξεις και επισκέψεις του μηνός Μαρτίου

* Ο ΕΟΠΥΥ εντός του Σεπτεμβρίου θα αποπληρώσει τις ια-
τρικές πράξεις του μηνός Απριλίου.

* Θα υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη νομιμο-
ποίησης της παράτασης της σύμβασης των ιατρών μέχρι
30/9/2015

* Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ετών προ του 2012

* Εντός του Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση
των οφειλών του έτους 2012

* Εντός του Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για
σύναψη σύμβασης των ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ δίνοντας ορι-
στικό τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των συνεχών παρα-
τάσεων

* Επιβεβαιώθηκε η βούληση του Υπουργού για συμμετοχή
της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ στον θεσμικό διάλογο για τα προβλήματα
του ΕΟΠΥΥ και την αντιμετώπισή τους.

* Στους σχεδιασμούς του Υπουργείου για το νέο μοντέλο
στην ΠΦΥ ο ιδιωτικός τομέας και οι συμβεβλημένοι ιατροί θα
έχουν συμμετοχή προς όφελος των ασφαλισμένων και του ια-
τρικού κόσμου

Ο Πρόεδρος της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ Γ. Ελευθερίου δήλωσε: "Με
απόφαση του ΔΣ της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ αποφασίζουμε την ανα-
στολή των κινητοποιήσεων προκειμένου να σταματήσει η τα-
λαιπωρία των ασφαλισμένων και να δωθεί ο απαραίτητος χρ-
όνος για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Σε περίπτωση
υπαναχώρηση η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ θα καλέσει εκ νέου
σε δυναμικές κινητοποιήσεις τα μέλη της από 1 Σεπτεμβρίου."

Η ΈΝΙ - ΕΟΠΥΥ ζητά την εφαρμογή του Νόμου περί αυτό-
ματης καταβολής των εισφορών Υγείας στον ΕΟΠΥ και
ΚΑΛΕΙ τα ασφαλιστικά ταμεία και το Υπουργείο Εργασίας να
προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στην αποπληρωμή των οφειλών τους
προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 1,4 Δις, προκειμένου να μπορέσει ο
οργανισμός να επιτελέσει το έργο του, να εξυπηρετεί τους σφ-
αλισμένους και να αποπληρώνει κανονικά το σύνολο των πα-
ρόχων του."

Ισπανία: Ανεβαίνουν οι
συντηρητικοί του Ραχόι,

πέφτει το Podemos

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του ισπανού πρ-
ωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι αυξάνει το προβάδισμά
του στην πρόθεση ψήφου μερικούς μήνες πριν από

τις βουλευτικές εκλογές, ενώ ο σχηματισμός της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς Podemos υποχωρεί, δείχνει δημοσκόπηση
που δημοσιεύεται την Τρίτη.

Σύμφωνα με την έρευνα του κυβερνητικού Κέντρου Κοινω-
νιολογικών Ερευνών (CIS), το PP συγκεντρώνει 28,2% της
πρόθεσης ψήφου, μεγαλώνοντας την απόσταση που το
χωρίζει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), παραδοσιακό
αντίπαλό του, που συγκεντρώνει 24,9%.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση του CIS διενεργήθηκε τον
Απρίλιο και έδινε στο PP ποσοστό 25,6% και 24,3% στο P-
SOE.

Το Podemos παραμένει τρίτο κόμμα στην Ισπανία, πλέον ό-
μως δεν εξασφαλίζει περισσότερο από το 15,7% της πρόθε-
σης ψήφου, έναντι 16,5% τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο το Pode-
mos συγκέντρωνε το 23,9%, ξεπερνώντας ακόμη και το P-
SOE που συγκέντρωνε 22,2%.

Οι φιλελεύθεροι των Ciudadanos, τέταρτης πολιτικής
δύναμης στην Ισπανία, χάνουν επίσης έδαφος στην πιο πρό-
σφατη έρευνα της κοινής γνώμης, με 11,1% στις προθέσεις
ψήφου, έναντι 13,8% τον Απρίλιο.

Η ανεργία παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία των Ισπανών.
Το 78% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανησυχεί για την ανε-
ργία και το 43,7% για τη διαφθορά και τις απάτες. Τα σκάνδα-
λα διαφθοράς που αγγίζουν όλη την πολιτική τάξη, αλλά
κυρίως το κυβερνών κόμμα, αποτελούν σχεδόν καθημερινά
πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία, το δεύτερο υψηλότερο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από εκείνο της Ελλάδας, φθά-
νει το 22,37%.

Η επόμενη δημοσκόπηση του CIS, που αποτελεί σημείο α-
ναφοράς στην Ισπανία, αναμένεται να διεξαχθεί τον Οκτώβρ-
ιο. Η ημερομηνία των εκλογών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί,
αναμένεται όμως ότι θα προκηρυχθούν για τον Νοέμβριο.
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Προκαταρκτική έρευνα για
παραβιάσεις των capital con-
trols μετά τις δηλώσεις Μάρδα

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Εφετών προκάλεσαν δηλώσεις του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, στη Βου-

λή, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία

πολίτες αλλά και πολιτικοί χρησιμοποιώντας «παράθυρα ή
γνωριμίες» κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των capital
controls.

Συγκεκριμένα, με παραγγελία του, ο Ισίδωρος Ντογιάκος
ζητά από τον αναπληρωτή διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφ-
ετών Γιώργο Γεράκη να διενεργήσει ο ίδιος προσωπικά προ-
καταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα
των καταγγελιών, αλλά και το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων
πράξεων εκ μέρους οποιουδήποτε όπως φοροδιαφυγή και
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επίσης, επειδή ενδεχομένως η έρευνα να «ακουμπήσει»
και πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Ντογιάκος ζήτησε τη συνδρομή
προς τον εισαγγελέα Γ. Γεράκη και άλλων αρμοδίων ανακρι-
τικών αρχών, μεταξύ των οποίων της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
των εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος, της οικονομικής
αστυνομίας και του ΣΔΟΕ.

Βαγγέλης Δαλάκας: Ελάχιστη
σημασία έχουν οι αντιπαραθέ-
σεις για την Δημοτική ή Τοπική

Κοινότητα Κινέτας

Βαγγέλης Δαλάκας,
Ευάγγελος Δαλά-
καςΠρο των ευθυνών

τους θέτει τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεγάρων ο πρόεδρ-
ος της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Κινέτας σχετικά με την ίδρυση
Δημοτικής είτε Τοπικής Κοινότ-
ητας Κινέτας.

Ο κ. Δαλάκας επισημαίνει ότι οι
αντιπαραθέσεις των Δημοτικών
Συμβούλων έχουν μικρή σημασία επί της ουσίας.

Τονίζει δε πως η ουσία είναι ότι οποιοδήποτε όργανο κι αν
συσταθεί έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτική βούληση και να πα-
ρθεί έστω και μία (1) απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο
που να κινήσει κάτι από τα λιμνάζοντα νερά της πλήρης απρ-
αξίας», λέει χαρακτηριστικά.

Ως κορυφαίο θέμα, ο κ. Δαλάκας αναδεικνύει αυτό της ύδρ-
ευσης  και τονίζει ότι η Κινέτα όχι μόνο δεν έχει πόσιμο νερό
αλλά ακόμα και το νερό άρδευσης, το οποίο οι κάτοικοι
πληρώνουν στην ΔΕΥΑΜ, διατίθεται σε κάθε περιοχή εκ περ-
ιτροπής κάθε εβδομάδα.

Αναφέρει επίσης την μη υλοποίηση των προτάσεων της
Ομοσπονδίας για την τοπική κθαριότητα, την πεζοδρόμηση
του παραλιακού άξονα από τον Κάβο έως του Μπούσουλα,
την κατάργηση των πλευρικών διοδίων της εθνικής οδού, την
εξομοίωση των τιμών εισιτηρίου του προαστιακού και την
ίδρυση δημοτικού σχολείου.

ΑΤΟΛΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗ
ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην επιστολή για την μη ίδρυση λαϊ-
κής αγοράς όπως έχει ενυπογράφως δεσμευθεί ο Δήμαρχος.

Για την μη ίδρυση επιρρίπτονται ευθύνες στον Δήμαρχο ο
οποίος σύμφωνα με τα γραφόμενα έχει ενδώσει σε συμφέρ-
οντα συντεχνιών και μεμονωμένων συμφερόντων τα οποία φ-
οβάται να δυσαρεστήσει.

Στην Boeing της Malaysia Air-
lines ανήκουν τα συντρίμμια

που βρέθηκαν στο νησί Ρεϊνιόν

Τα συντρίμμια που ανακαλύφθηκαν στη νήσο Ρεϊνιόν
ανήκουν στο Boeing 777 που εκτελούσε την πτήση
MH370, επιβεβαίωσε ο μαλαισιανός

πρωθυπουργός,
Νατζίμπ Ράζακ.

Σήμερα το φτερό
μεταφέρθηκε στο
εργαστήριο
αεροναυπηγικής των
γαλλικών ενόπλων
δυνάμεων στην
Μπαλμά, ένα
προάστιο της
Τουλούζης. Η έρευνα
διεξάγεται υπό την
επίβλεψη ενός
Γάλλου δικαστή και
παρουσία Μαλαίσιων αξιωματούχων.

Υπενθυμίζεται ότι η πτήση MH370 εξαφανίστηκε στις 8
Μαρτίου 2014, ενώ κατευθυνόταν από την Κουάλα Λουμπούρ
στο Πεκίνο μεταφέροντας 239 επιβάτες και μέλη του
πληρώματος. Πιστεύεται ότι η πτήση ΜΗ370 συνετρίβη στο
νότιο Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 3.700
χιλιομέτρων από το νησί Ρεϊνιόν.

Στην τελική ευθεία η απόδοση της Εθνικής
Εστίας στο δήμο Ιλίου. Άμεσες οι ενέργειες

Με γοργούς ρυθμούς και ενάντια στη θερινή ραστώνη του
Αυγούστου, προχωρούν οι διαδικασίες για την απόδοση
του κτηρίου και του πάρκου της Εθνικής Εστίας στο δήμο

Ιλίου. Ένας χώρος απόλυτα συνυφασμένος με την ιστορία του τόπου
πρόκειται, σε σύντομο διάστημα, με την πολύτιμη συνεισφορά του δή-
μου Ιλίου να αποτελέσει το εφαλτήριο για την μετατροπή της περιοχής
σε κοιτίδα πολιτισμού και περιβαλλοντικής δράσης.

Η λειτουργία του κτιρίου της Εθνικής Εστίας ως χώρο, όπου η
μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία μετατρεπόταν σε τμήμα μιας
σημαντικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας, ανάγεται
στο 1996 οπότε και πήρε την ονομασία ως «Εθνική Εστία
Επιστημών». Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΕ
παρήγαγε σπουδαίο έργο ενώ συμμετείχαν στις μορφωτικές της
δραστηριότητες περισσότεροι από 30.000 μαθητές και καθηγητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, στα τέλη του 1999 οι
κτηριακές της υποδομές καταστράφηκαν από το μεγάλο σεισμό της
Αθήνας.

Σήμερα, περίπου 20 χρόνια μετά, το, περίπου, 3000 τετραγωνικών
μέτρων κτήριο και ο περιβάλλων χώρος του, έκτασης 16 χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων, περνούν οριστικά στο δήμο Ιλίου. Το μεγάλο
στοίχημα για το δήμαρχο Νίκο Ζενέτο, που τα διεκδίκησε πεισματικά
τα τελευταία τρία χρόνια και αφιέρωσε σημαντικό χρόνο στην
προοπτική αξιοποίησής τους, είναι να καταστήσει αυτόν τον τεράστιο
χώρο, πόλο έλξης για τη νεολαία αλλά και για τους κατοίκους όλης της
Αττικής.

Ο ίδιος, πάντως, ο κ. Ζενέτος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει
δημοσίως και με επιστολή του τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά,
για τις άμεσες και ακαριαίες ενέργειές του στην παραχώρηση του
χώρου στο δήμο. Θερμές ευχαριστίες απηύθυνε, εξάλλου, ο
δήμαρχος Ιλίου στον πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου
Μάθησης Φίλιππο Λέντζα, το διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη
Μανούρη, τα μέλη του Δ.Σ καθώς και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος
που εργάστηκαν από κοινού, προκειμένου να αξιοποιηθούν, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, τα ιστορικά αυτά κτήρια.

Σπίρτζης: Συντεχνιακά
συμφέροντα πίσω από την α-
περγία των ελεγκτών εναέρ-

ιας κυκλοφορίας

Κατά της τετράωρης στάσης εργασίας των ελεγ-
κτών εναέριας κυκλοφορίας τάχθηκε ο  αναπληρ-
ωτής υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.

Όπως σημείωσε πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκον-
ται «σκληρά συντεχνιακά συμφέροντα»

Δίνοντας το παρών στη συνέντευξη Τύπου των εργαζο-
μένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με θέμα την
ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, ο κ.
Σπίρτζης υποστήριξε ότι οι ελεγκτές προχώρησαν σε στά-
ση εργασίας «για να διασφαλίσουν πέντε δραχμές παρα-

πάνω στα επιδόματά τους και έναν ελαστικό τρόπο προ-
σφοράς της εργασίας τους - για να μην πω τίποτε πιο βα-
ρύ».

Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός ξεκαθάρισε ότι  το
υπουργείο δεν θα εμποδίσει κανέναν να διαμαρτυρηθεί,
ωστόσο όμως, «δεν έχουμε καμία διάθεση να καλύψουμε
κανέναν για τον στρεβλό τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά
του».

«Δεν είναι προειδοποίηση, είναι αυτό που θα κάνουμε»
τόνισε και ξεκαθάρισε πως η ΥΠΑ δεν θα διαχωριστεί αλλά
θα παραμείνει μια ενιαία υπηρεσία.

Όσον αφορά αφορά την ιδιωτικοποίηση των αεροδρ-
ομίων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο
για «διαδικασία που προκρίθηκε από την προηγούμενη
κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι «εμείς ως κυβέρνηση δια-
φωνούμε με αυτού του είδους τον διαγωνισμό, δεν είμαστε
καθόλου ευτυχισμένοι να τον συνεχίσουμε, είμαστε όμως
υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τα γκρίζα σημεία του
διαγωνισμού».
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Οκ. Βαρουφάκης έφυγε από το
Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο
παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα

σχετικά με τον ρόλο αλλά και το κόστος των
συμβούλων που είχε επιλέξει για να
συνδράμουν στην διαπραγμάτευση. Και
προκαλεί εντύπωση το πέπλο μυστικότητας
που καλύπτει τις αμοιβές αυτών των
συμβούλων για τους οποίους επιχειρήθηκε εκ
αρχής να περάσει η εντύπωση ότι προσφέρουν
"εθελοντική" εργασία. Γιατί αυτή η "ομερτά" από
την κυβέρνηση; Μήπως τα νούμερα ζαλίζουν;

Και αν όμως οι κύριοι Γκάλμπρειθ, Σακς και
Πιγκάς, έχουν αναφέρει οι ίδιοι ότι
προσεφέρθησαν αμισθί, προσδοκώντας ο
καθένας για δικούς του λόγους έμμεσα οφέλη,
δεν ισχύει το ίδιο για την Έλενα  Παναρίτη και
τους Kim Glenn, Kim Brian Yuhyun και Sham-
bayati Soroosh.

Αντιθέτως παλαιότερες πληροφορίες, περί τα
τέλη Μαρτίου,  έφεραν ιδιαίτερα τον Kim Glenn,
ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν και στην
ομάδα συμβούλων του κυρίου Σόιμπλε να
δυσανασχετεί για την εκκρεμότητα με τις
αμοιβές του. 

Κι όμως ουδέποτε αποχώρησε ενώ φέρεται
να δίνει ακόμη τα... φώτα του στον κ.
Τσακαλώτο. Υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για τον
Kim Glenn είχε υποβάλει ερώτηση στη Βουλή ο
Νικήτας Κακλαμάνης αλλά ακόμη περιμένει
ξεκάθαρη απάντηση... Υπάρχει όμως και ένα
άλλο ερώτημα. Το ποιος ήταν ο πραγματικός
ρόλος των συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων
των Γκάλμπρειθ και Σακς. Η συνδρομή στη
διαπραγμάτευση ή η προετοιμασία του διπλού
νομίσματος και του grexit; Πάντως αν κρίνουμε
από την τύχη του κ. Βαρουφάκη ως
διαπραγματευτή, μάλλον δεν συνέβαλαν και
ιδιαίτερα στον δρόμο προς τη συμφωνία. 

Ακόμα όμως και για τους "εθελοντές" του
Βαρουφάκη όπως ο κ. Πιγκάς της Lazard,
άραγε κάλυπτε ο ίδιος προσωπικά και την
αποζημίωση των στελεχών της εταιρίας που
συνόδευαν τον κ. Βαρουφάκη σε πολλές
συναντήσεις εντός και εκτός συνόρων; Και αν
ναι σε τι προσέβλεπε ή Lazard; Η κατά
ορισμένες πλευρές, μήπως είχαν υποσχεθεί
Μαξίμου και Βαρουφάκης στον κ. Πιγκάς την
"δουλειά" του haircut του Χρέους αν η χώρα
εγκατέλειπε στα πρότυπα του σχεδίου Σόιμπλε
το ευρώ;

Σε σχέση λοιπόν με τις ομιχλώδεις αμοιβές των
συμβούλων, εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο
η νέα ΠΝΠ που προβλέπει την απ ευθείας
υπογραφή 3μήνων συμβάσεων σε
εμπειρογνώμονες για θέματα διαπραγμάτευσης,
δεν αποτελεί και μία φωτογραφική διάταξη για την
ενσωμάτωση αμοιβών σε διατελέσαντες
συμβούλους υπό το πρόσχημα της νέας
συνδρομής για τη συγγραφή του νέου Μνημονίου. 

Για την έγκριση των δαπανών που αφορούν στη
δράση των συμβούλων, αποκαλυπτικά είναι τα
οσα αλιεύσαμε απο το diavgeia. gov.gr. Βέβαια,
ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες εγκρίσεις δαπανών
για τους... άμισθους συμβούλους, δεν αναφέρονται
ποσά. Κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό. Γιατί
άραγε; Διαύγεια αλά καρτ από τον κ. Βαρουφάκη
και την κυβέρνηση. Ας δούμε λοιπόν τις δαπάνες
που μαρτυρούν ότι η σχέσης συμβούλων - ΥΠΟΙΚ
δεν ήταν και τόσο... εθελοντική. 

AΔΑ : 72 ΦΑΗ – 01Ε
12 Ιουνίου 2015
Εκ των υστέρων έγκριση μετακίνησης στο

εξωτερικό.
Αυθημερόν μετάβαση από το Λονδίνο στις

Βρυξέλλες για τις 31 Μαίου του κ. Kim Glenn ο
οποίος συμμετείχε σε συναντήσεις με το Brussels
Group.

Δεν αναφέρεται δαπάνη.
AΔΑ : ΩΩ3ΨΗ-ΝΜΙ
10 Ιουλίου 2015
Εκ των υστέρων έγκριση μετακίνησης στο

εξωτερικό
Μετάβαση των κκ Kim Brian Yuhyun και Kim

Glenn από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες και στη
συνέχεια στην Αθήνα με σκοπό τη συμμετοχή σε
ομάδες εργασίας αναφορικά με τα τρέχοντα
οικονομικά θέματα.

Για τον Kim Brian Yuhyun προβλέπεται
ημερήσια αποζημίωση 11 ημερών (21 Ιουνίου – 1
Ιουλίου 2015), οχτώ διανυκτερεύσεις, έξοδα
σιδηροδρομικών εισιτηρίων Λονδίνο – Βρυξέλλες-
Λονδίνο και αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα –
Βρυξέλλες και Βρυξέλλες – Αθήνα (με κρατικό
αεροπλάνο).

Για τον Kim Glenn προβλέπεται ημερήσια
αποζημίωση 10 ημερών (21 -30 Ιουνίου 2015),
εννέα διανυκτερεύσεις, έξοδα σιδηροδρομικών
εισιτηρίων για Λονδίνο – Βρυξέλλες – Λονδίνο και
Λονδίνο – Βρυξέλλες, αεροπορικών εισιτηρίων
Αθήνα – Λονδίνο και Βρυξέλλες- Αθήνα (με κρατικό
αεροπλάνο).

Δεν αναφέρεται δαπάνη.
ΑΔΑ : 7ΝΙΦΗ – 0ΘΩ
19 Ιουνίου 2015
εκ των υστέρων έγκριση μετακίνησης στο

εξωτερικό
για μετάβαση των Kim Brian Yuhyun και Kim

Glenn στην Αθήνα με σκοπό τη συνάντηση με τον
ΥΠΟΙΚ προκειμένου να συνεργαστούν για
τρέχοντα οικονομικά θέματα.

Για Kim Brian Yuhyun, μετάβαση Λονδίνο –
Αθήνα για 3 μέρες : Ημερήσια αποζημίωση 2
ημερών (15 – 16 Ιουνίου 2015), 2 διανυκτερεύσεις,
έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων Λονδίνο – Αθήνα -
Λονδίνο

Για Kim Glenn μετάβαση Λονδίνο – Αθήνα για 4
μέρες : Ημερήσια αποζημίωση 3 ημερών (15 -17
Ιουνίου 2015). 3 διανυκτερεύσεις, αεροπορικά
εισιτήρια Λονδίνο – Αθήνα - Λονδίνο.

Δεν αναφέρεται δαπάνη.
ΑΔΑ : 6ΚΒΖΗ-ΓΔΝ
29 Απριλίου 2015
Εκ των υστέρων έγκριση μετακίνησης στο

εξωτερικό
Μετάβαση στην Αθήνα με σκοπό τη συνάντηση

με τον ΥΠΟΙΚ προκειμένου να συνεργαστούν για
τρέχοντα οικονομικά θέματα των Kim Brian Yuhyun
και Kim Glenn.

Για Kim Brian Yuhyun μετάβαση Λονδίνο –
Αθήνα για 3 μέρες : Ημερήσια αποζημίωση 2
ημερών 19 – 20 Απριλίου, 2 διανυκτερεύσεις, έξοδο
αεροπορικών εισιτηρίων.

Για Kim Glenn μετάβαση Λονδίνο – Αθήνα:
ημερήσια αποζημίωση 4 ημερών 19 -22 Απριλίου,
4 διανυκτερεύσεις , έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων
Λονδίνο – Αθήνα – Λονδίνο.

Δεν αναφέρεται δαπάνη.
ΑΔΑ : ΩΨΚΟΗ-ΞΩΣ
27 Μαρτίου 2015
Εκ των υστέρων...
Μετάβαση στην Αθήνα με σκοπό τη συνάντηση

με τον ΥΠΟΙΚ προκειμένου να συνεργαστούν για
τρέχοντα οικονομικά θέματα των Kim Brian
Yuhyun, Shambayati Soroosh, Kim Glenn.

Για Kim Brian Yuhyun μετάβαση Λονδίνο –
Αθήνα για 3 μέρες : Ημερήσια αποζημίωση 3
ημερών 22 – 24 Μαρτίου 2015, 2 διανυκτερεύσεις,
έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων Λονδίνο – Αθήνα –
Λονδίνο.

Για Shambayati Soroosh μετάβαση Γενεύη –
Αθήνα για 2 μέρες: Ημερήσια αποζημίωση 24 -25
Μαρτίου 2015, 1 διανυκτέρευση, έξοδα
αεροπορικών εισιτηρίων Γενεύη – Αθήνα – Ζυρίχη.

Για Kim Glenn μετάβαση Λονδίνο – Αθήνα 3
ημερών: Ημερησία αποζημίωση 3 ημερών 24 -26
Μαρτίου 2015, 2 διανυκτερεύσεις, έξοδα
αεροπορικών εισιτηρίων Λονδίνο – Αθήνα –
Λονδίνο.

Δεν αναφέρεται δαπάνη.
ΑΔΑ : 7ΚΛΜΗ-ΑΦ9
20 Μαρτίου
Εκ των υστέρων ...
Μετάβαση Kim Glenn μαζί με Έλενα

Παναρίτη Ειδικής συμβούλου ΥΠΟΙΚ και
άλλους πέντε συμβούλους κλπ

Ημερήσια αποζημίωση 4 ημερών 9-12
Μαρτίου 2015, 2 διανυκτερεύσεις, έξοδο
αεροπορικών εισιτηρίων Λονδίνο – Βρυξέλλες.

Μέσα στο προσεχές διάστημα ανα-
μένεται να δημοπρατηθεί ο οδικός
άξονας Πάτρα-Πύργου, σύμφωνα

με όσα έχει αναφέρει ο αναπληρωτής υπο-
υργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος

σημείωσε σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέν-
τευξη ότι τη σχετική απόφαση έχει ήδη υπο-
γράψει ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος
Σταθάκης.

Ο οδικός άξονας αποτελεί κομμάτι του αυ-
τοκινητοδρόμου Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-
Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα), αλλά α-
φαιρέθηκε βάσει του νόμου 4219/13 για την ε-
πανεκκίνηση των τεσσάρων οδικών έργων
παραχώρησης. Το έργο  είναι προϋπολογι-
σμού 443 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί κατά
25% και θα δημοπρατούνταν τον Ιούλιο του
2014 από την προηγούμενη ηγεσία του υπο-
υργείου Υποδομών.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός ανετράπη και
η νέα διοίκηση του αρμόδιου υπουργείου έχει
αποφασίσει να "σπάσει” τον οδικό άξονα, μή-
κους 75 χλμ, σε έως οκτώ τμήματα. Βέβαια, α-
παραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί
δυνατή η δημοπράτηση του άξονα είναι να εν-
ταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ 2014-2020. 

Με την κατάτμηση του έργου σε πολλές και
διαφορετικές εργολαβίες, στο όνομα της
μάχης με τα μεγάλα συμφέροντα που έχει
κηρύξει ο Χρ. Σπίρτζης, διαφωνούν στελέχη
των κατασκευών. Και αυτό επειδή θεωρούν ό-
τι θα είναι προβληματικός ο έλεγχος της προ-
όδου εργασιών οκτώ διαφορετικών κομμα-
τιών, ενδεχομένως από ισάριθμους διαφορε-
τικούς αναδόχους. Και αυτό θα μπορούσε να
καθυστερήσει σημαντικά την πρόοδο υλο-
ποίηση του άξονα, όπως αναφέρουν.

Εκπέμπει sos η περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας

Και τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο ε-
ξαγγέλλει νέα έργα, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας εκπέμπει sos καθώς η κεντρική
κυβέρνηση έχει παγώσει τη χρηματοδότηση
των λογαριασμών των συγχρηματοδοτούμε-

νων έργων ΕΣΠΑ και ΕΠΕΡΑΑ. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφ-
άρας με επιστολή του προς τον υπουργό Οι-
κονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού Γιώργο Σταθάκη, ζητά την άμεση απο-

κατάσταση της ροής χρηματοδότησης των λο-
γαριασμών των συγχρηματοδοτούμενων έρ-
γων ΕΣΠΑ, ΕΠΕΡΑΑ, του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και του Οργανι-
σμού Σχολικών Κτηρίων.

"Η Περιφέρεια βρίσκεται μπροστά σε ένα
μεγάλο αδιέξοδο με την αντικειμενική αδ-
υναμία αποπληρωμής οικονομικών υποχρ-
εώσεων, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων
πίστωσης των λογαριασμών των συγχρημα-
τοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, ΕΠΕΡΑΑ, του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά
και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Συνέ-
πειες της ελλιπούς χρηματοδότησης είναι να
παραμένουν απλήρωτοι οι εργολάβοι, να στε-
νάζουν οι τοπικές οικονομίες και τα έργα να
παραμένουν βαλτωμένα και ημιτελή"
σημειώνει.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρει, επι-
βαρύνεται η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και με
εκατοντάδες χιλιάδες τόκους υπερημερίας,
λόγω της καθυστέρησης καταβολής των χρ-
ημάτων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. "Τα
οποία καλούμαστε "να πληρώσουμε από δι-
κούς μας πόρους την καθυστέρηση της χρ-
ηματοδότησης. Και όταν λέμε δικούς μας πόρ-
ους εννοούμε τους ανύπαρκτους επενδυτι-
κούς ΚΑΠ" εξηγεί.

"Είναι ανάγκη να εξοφληθούν οι επιχειρή-
σεις που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες το-
υς αλλά και την ανάγκη ολοκλήρωσης των
ημιτελών έργων ώστε να μην έχουμε εγκατα-
λελειμμένα και ημιτελή έργα και τη δημιουργία
νέου χρέους προκαλώντας συνθήκες ασφ-
υξίας στην Περιφέρεια μας. Η αποκατάσταση
της ροής χρηματοδότησης είναι άκρως ε-
πείγουσα επιτακτική και ζωτικής σημασίας για
την συνέχιση της λειτουργίας μας " καταλήγει.

Η ομερτά για το κόστος των
συμβούλων του Βαρουφάκη

Προς δημοπράτηση ο άξονας
Πάτρα-Πύργος
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να
υπάρξουν εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια για τις 100 δόσεις, ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Τρύφων Αλεξιάδης.

Μιλώντας στο "Mega" είπε χαρακτηριστικά
"θα δούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε
την ρύθμιση των 100 δόσεων για να υπάρχει
ροή εσόδων" και ερωτηθείς αν θα υπάρξουν
κριτήρια περιουσιακά ή εισοδηματικά, απάν-
τησε πως "αν μπουν κριτήρια, θα είναι τέτοια".

Επίσης ανέφερε ότι το οικονομικό επιτελείο
προσανατολίζεται σε αλλαγές αναφορικά με
τον ΕΝΦΙΑ ώστε να γίνει ως φόρος δικαιότερ-
ος και πιο αναλογικός τόνισε 

Όπως ανέφερε με δεδομένη την οροφή των
2,65 δισ. στην εισπραξιμότητα του φόρου
γίνονται συζητήσεις για αλλαγές στο εσωτερ-
ικό του ενώ σημείωσε με νόημα ότι το αίσθ-
ημα του δικαιότερου θα μπορούσε να εξασφ-
αλιστεί με μεταφορά ποσού από τον κύριο φ-
όρο που αφορά σε όλα τα ακίνητα στον
συμπληρωματικό.

Συμπλήρωσε ότι ο φόρος θα πρέπει να έχει
εισπραχθεί μέχρι το πρώτο δίμηνο του 2016
ώστε να εγγραφεί εισπρακτικά μέσα στο
2015, θέμα όμως το οποίο συζητείται με τους
θεσμούς, ενώ τόνισε ότι οι όποιες αλλαγές
συμφωνηθούν μπορούν να ενταχθούν στις ρ-
υθμίσεις για την εκκαθάριση του φόρου άμε-
σα και οι μεγαλύτερες αλλαγές να γίνουν το
2016.

Αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει αναγκα-
στεί να προχωρήσει σε δύσκολες αποφάσεις,
ότι δεν υπάρχει κλίμα ευτυχίας αλλά και ότι
είναι σαφές ότι "δεν υπάρχει άλλη λύση" και
κάλεσε όποιον έχει να καταθέσει ένα άλλο αφ-
ήγημα να το κάνει.

Υπογράμμισε ότι η προσπάθεια στη διαπρ-
αγμάτευση και στην υλοποίηση της συμφ-
ωνίας εστιάζει πλέον στο να μην θιγεί η αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας και ειδικά σε το-
μείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και η αγρο-
τική παραγωγή.

Για τη συμφωνία ανέφερε ότι έχει ενημέρω-

ση για τα φορολογικά θέματα τα οποία λύνον-
ται, με την ελληνική πλευρά να καταθέτει προ-
τάσεις ενώ εκτίμησε ότι γενικό κλίμα είναι ότι
θα βρεθεί λύση.

Για την επιστροφή χρημάτων στις ελληνικές

τράπεζες σημείωσε ότι οι επόμενες κινήσεις
μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και με
την κατάθεση νέων νομοσχεδίων, το κλίμα θα
γίνει πολύ καλύτερο για την οικονομία.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι σε συνερ-
γασία με άλλα κράτη αλλά και διεθνείς φορείς
για τη δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για
την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων που
θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της φορο-
διαφυγής.

Αναφορικά με τους φορολογικούς ελέγχους
εξήγησε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέ-
λαβε και σε συνεργασία με το πολιτικό και
υπηρεσιακό προσωπικό του υπουργείο ενερ-
γοποιήθηκε ο μικρός αριθμός των υπαλλή-
λων και ήδη διενεργήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι
σε όλη την Ελλάδα.

Ανέφερε μάλιστα πιο συγκεκριμένα έλεγχο
από 600 υπαλλήλου σε 1.600 επιχειρήσεις σε
όλη τη χώρα που αποκάλυψαν παραβατικότ-
ητα σε ποσοστό χαμηλότερο του 25%, με την
διαβεβαίωση ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και
ότι δεν ξεκινούν από τις μικρές επιχειρήσεις
αλλά από τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία και τους
χώρους διασκέδασης επεκτεινόμενοι όμως εν
συνεχεία "στους πάντες".

Σημείωσε επίσης ότι για τα λίγα φαινόμενα
άρνησης ελέγχου προειδοποιεί ότι όλοι θα
πληρώσουν τους φόρους που τους αναλο-
γούν.

Χαρακτήρισε μεγάλη μάστιγα τις διπλές τα-
μειακές αλλά και τους παράλληλους μηχανι-
σμούς που είχαν στηθεί με ειδικά software,
υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο δεν στοχεύει
μόνο στην επιχείρηση αλλά και σε όσους την
βοήθησαν να φτιάξει τέτοια συστήματα. Έκα-
νε λόγο μάλιστα για ανάγκη ύπαρξης πιο αυ-
στηρού θεσμικού πλαισίου με δημοσιοποίηση
των ονομάτων τόσο των παραβατών αλλά και
όσους συνεργάστηκαν μαζί τους.

Νέο ναυάγιο στη Μεσόγειο, φόβοι
για δεκάδες νεκρούς μετανάστες

Σκάφος που με-
τέφερε εκατον-
τάδες μετανά-

στες από την Αφρική, α-
νετράπη στην Μεσόγειο,
ανοιχτά της Λιβύης την
Τετάρτη, με αποτέλεσμα
πολλοί από τους μετα-
νάστες να βρεθούν στο
νερό.

Ιταλικά και ιρλανδικά
σκάφη που βρίσκονται
στο σημείο προσπαθ-
ούν να περισυλλέξουν
τους πρόσφυγες. Οι ε-
πιχειρήσεις διάσωσης
συντονίζονται από το ιταλικό Λιμενικό Σώμα.

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 400 μετανάστες, ενώ
έχουν περισυλλεγεί οι σοροί 25 ανθρώπων.  

Σύμφωνα με διασωθέντες στο δουλεμπορικό σκάφος βρίσκονταν στοιβαγμένα 400-600 ά-
τομα. 

Ωστόσο, αν και η ιταλική και η ιρλανδική ακτοφυλακή ανέφεραν ότι το πλοίο ήταν υπερφορ-
τωμένο, δεν είπαν πόσοι βρίσκονταν πάνω στο πλοίο.

Φόβους για «σημαντικές ανθρώπινες απώλειες» εξέφρασε η ιρλανδική ακτοφυλακή στο B-
BC, καθώς εκατοντάδες άτομα φέρεται να αγνοούνται.

Το αλιευτικό είχε ζητήσει νωρίς το πρωί τη βοήθεια των ιταλικών Αρχών. 
Τα πρώτα πλοία που έφθασαν στο σημείο και προσέφεραν βοήθεια το πρωί ήταν ένα πλοι-

άριο της ανθρωπιστικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ένα ιρλανδικό πολεμικό πλοίο. 
Εντόπισαν το σκάφος με τους μετανάστες, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο, προσπάθησαν να το

προσεγγίσουν με σωσίβιες λέμβους, αλλά οι πρόσφυγες και μετανάστες φέρονται να μετακι-
νήθηκαν, μαζικά και την ίδια στιγμή, προς την μία άκρη του πλεούμενου, προκαλώντας την α-
νατροπή του.

Η Μεσόγειος Θάλασσα έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο για χιλιάδες μετανάστες που αναζητούν
μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.

Περισσότεροι από 2.000 μετανάστες έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους, ανακοίνωσε ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης την Τρίτη.

«Κενή 1 στις 4 οργανικές θέσεις» νο-
σηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ

Κενή είναι μία στις 4 οργανικές θέσεις νο-
σηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ, δηλα-
δή η πληρότητα φτάνει μόλις στο 74,1% ,

ενώ την ίδια στιγμή ο όγκος των περιστατικών που
κατευθύνονται στις δομές του ΕΣΥ υπερδιπλασιά-
στηκε σε μία πενταετία, αναφέρει η Πανελλήνια
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ).

Συγκεκριμένα, στο ΕΣΥ υπηρετούν 29.253 νο-
σηλευτές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (σε
σύνολο 39.452 οργανικών θέσεων), ενώ υπάρχουν
10.199 κενά. Η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι οι
απόφοιτοι Τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 58,2% επί του συνόλου (17.033 υπηρε-
τούντες, σε 21.922 οργανικές θέσεις ΤΕ). Ακολουθούν οι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πο-
σοστό 38,6% (11.281 υπηρετούντες σε 15.983 οργανικές θέσεις ΔΕ) και η μικρότερη κατηγορία
αφορά τους νοσηλευτές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ποσοστό μόλις 3,2% επί του συνό-
λου (939 υπηρετούντες σε σύνολο 1547 οργανικών θέσεων ΠΕ).

Η ΠΑΣΟΝΟΠ αναφέρει ότι το ΠΔ 87/1986 που ισχύει «ίδιο κι απαράλλαχτο» 30 χρόνια μετά
την υπογραφή του σχετικά με τη στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, «κρίνεται ανεπαρκές,
αναχρονιστικό, ξεπερασμένο, έξω από κάθε πλαίσιο λειτουργίας που προάγει την ποιότητα,
την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
στα Δημόσια νοσοκομεία» .

Αλεξιάδης: Εξετάζεται η επιβολή
κριτηρίων για τις 100 δόσεις
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Για το ίδιο
αντικείμενο

δηλαδή που κυριολεκτικά εφηύρε ο Δήμαρχος
προκειμένου να τακτοποιήσει τις υποχρ-
εώσεις του, έγινε κατάτμηση της δαπάνης σε
Αχαρνές και Θρακομακεδόνες και επιλέχθηκε
το ποσό των 4.900 ευρώ, προκειμένου να μην
υπόκειται σε έλεγχο του Επιτρόπου!

Αφενός όμως, η κατάτμηση δαπάνης είναι
παράνομη διαδικασία και έχουν ευθύνη όλοι
εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, πολύ δε πε-
ρισσότερο τα μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής. Αφετέρου δε, η κατάτμηση αυτή έγινε ό-
πως ίσως γνωρίζετε, προκειμένου να πληρ-
ωθεί ανειδίκευτος υιός τοπικού δημοσιογράφ-
ου, διαχειριστή blog που έχει αναλάβει προεκ-
λογικά αλλά και στην παρούσα περίοδο να
στηρίζει το δήμαρχο. Επιπλέον, η απευθείας
αυτή ανάθεση και για Αχαρνές και για Θρακο-
μακεδόνες γίνεται μάλλον ως «αντιπαροχή»
σε αντίστοιχη εξυπηρέτηση, προς τον Δήμα-
ρχο.

Είμαστε βέβαιοι αγαπητοί συνάδελφοι ότι
αντιλαμβάνεστε πως σε όλες αυτές τις διαδι-
κασίες λείπει κάθε ηθική διάσταση. Πλέον ό-
μως, λείπει και κάθε νόμιμη διάσταση.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον, ότι δεν
γνωρίζει κάποιος από εμάς τους Δημοτικούς
Συμβούλους, τα μέλη της Οικονομικής Επιτρ-
οπής ή των άλλων Διοικητικών Συμβουλίων.
Δεν μπορεί υπηρεσιακοί παράγοντες επίσης

να μην αντιδρούν σε αυτές τις διαδικασίες.
Πρέπει όλοι να σταθούμε απέναντι σε αυτές
τις διαδικασίες που κατασπαταλούν την περ-
ιουσία των δημοτών.

Εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν θα
μείνουμε άπραγοι . Είμαστε υποχρεωμένοι να
προστατεύουμε την πόλη και τους δημότες
της από τις έκνομες ενέργειες Διοίκησης οι ο-
ποίες πλέον δεν έχουν σταματημό.

Εκ του ρόλου τον οποίο μας έχει αναθέσει ο
αχαρναϊκός λαός θα κινηθούμε πλέον προς
κάθε αρμόδια υπηρεσία και ελεγκτικό μηχανι-
σμό προκειμένου να μπει τέλος σε αυτή την
κατηφόρα.

Είναι υποχρέωση μας.
Κυρίως όμως είναι υποχρέωση όλων όσων

εμπλεκόμαστε με τα κοινά, ασχέτως παρατα-
ξιακών λογικών, να μην αφήνουμε καν να πρ-
οκύπτουν τέτοια ζητήματα ηθικής και νομιμότ-
ητας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Σωτήρης Ντούρος
Μιχάλης Βρεττός

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
Νίκος Ξαγοράρης
Γιάννης Λαζάρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ.3Σε δόσεις το αναδρομικό ψαλίδισμα
κύριων και επικουρικών

Τα «χρωστούμενα» από την αύξηση της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που πα-
ρακρατείται από τις κύριες συντάξεις και τη θέσπιση εισφοράς στις επικουρικές συντά-
ξεις, που ισχύουν από την 1η Ιουλίου, οι συνταξιούχοι θα «πληρώσουν» τελικά σε τρ-

εις ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη του Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα εγ-
κύκλιο του υπουργείου Εργασίας. 

Έτσι μειώνεται το μεγάλο ψαλίδισμα της σύνταξης του Σεπτεμβρίου, από την οποία -σύμφ-
ωνα με την αρχική απόφαση- θα παρακρατούνταν αναδρομικά και τα ποσά που προέκυπταν
για Ιούλιο, Αύγουστο.

Ειδικότερα, μετά και τις έντονες αντιδράσεις που πρέκυψαν, το υπουργείο Εργασίας σε νέα
εγκύκλιό του τονίζει ότι η απόϕαση που περιλαμβάνεται στον πρόσϕατο νόμο (ν.4334/2015)
για αύξηση του ποσοστού εισϕοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύρ-
ιες συντάξεις όλων των Ασϕαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε
6%, ισχύει κανονικά από την 1η Ιουλίου 2015. Το ίδιο ισχύει και για την εισφορά 6% στις επικο-
υρικές συντάξεις.

Ωστόσο, ορίζεται ότι η αναδρομική περικοπή για τις εισϕορές των συντάξεων Ιουλίου και
Αυγούστου δεν θα γίνει στις συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά αποϕασιστεί,
αλλά αντίθετα θα γίνει σε τρεις μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις συντάξεις του μηνός
Οκτωβρίου. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική εγκύκλιος, «τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν
από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και
Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με την
αριθμ. Φ. 80000/οικ. 22443/4522/8.10.2012 (Β΄2810) Κ.Υ.Α».

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι η αυξημένη εισϕορά υπολογίζεται «επί του
αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμϕωνα με την αριθμ.
ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει
να ισχύει».

Ειδικά για την επικουρική ασϕάλιση τονίζεται ότι από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από την 1η
Ιουλίου 2015, θεσπίζεται εισϕορά υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρ-
ατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Η εγκύκλιος
«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α 716.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4334/2015

'Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)'.

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') αυξάνεται το ποσοστό της
ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις
και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, η οποία παρακρατείται από
τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Ειδικότερα:
ί. Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το πο-

σοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων
των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. H μοναδική,
δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της κοινοποιούμενης διάταξ-
ης συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω παρακράτησης για πα-
ροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ.

Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας
σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυ-
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

ii. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης
σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντά-
ξεις. Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικο-
υρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.

iii. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί
των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύρ-
ιες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και α-
ποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012
(Β'2810) Κ.Υ.Α.

Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά το υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30.7.2015 έγγραφό
μας, με ΑΔΑ:6435465Θ1Ω-83Δ το οποίο ανακαλείται. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για
την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων
διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνι-
ση».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Αρ. Πρωτ.:   36390
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  5/ 8/2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                                      
FAX: 2132042714                                                                      
e-mail:dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει

ότι στις 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2015 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗκαι από ώρα 10:00
π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό
κατάστημα  και στην αίθουσα ‘’
Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλατεία Ηρώων
1 Άνω Λιόσια )  , θαδιεξαχθεί ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3463/06,   και του
Π.Δ. 28/80 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ   «  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( της
εταιρίας Συνεργασίας Α.Ε )     »,  με
τους ακόλουθους όρους:

Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στα  73.800,00 € (
συμπ/νου Φ.Π.Α) .

Αναλυτικότερα :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
60.000,00 €

Φ.Π.Α. 23%
13.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
73.800,00 €

Η εγγύηση  για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό ( άρθρο 15 Π.Δ. 28/1980
) ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό
( 2% ) επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού
συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α και δίδεται με ισόποσο
γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας συντεταγμένης με τον
τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και
τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, η εγγύηση
συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί
από κάθε ενδιαφερόμενο θα
ανέρχεται στο ποσό των ( 1.476,00 €
) .

Τόπος παράδοσης των
προσφορών : Αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη του Δήμου Φυλής (
πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ).

Γλώσσα : Ελληνική .
Δικαίωμα συμμετοχής στο

διαγωνισμό έχουν:

1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεταιρισμοί, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων

του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το
νόμο 2513/1997.

2.Ενώσεις προσώπων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

•Ότι στην προσφορά αναγράφεται
απαραιτήτως το ποσοστό
συμμετοχής κάθε προσώπου και το
ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο
θα ασχοληθεί στα πλαίσια της
υλοποίησης του Έργου.

• Ότι όλα τα πρόσωπα της
ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της
νόμιμης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997.

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον ανάδοχο .

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών τμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών   του
Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1 Άνω
Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -708
,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.ή
ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http: //
www.fyli.gr. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 5-8-15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Aρ. Πρωτ.: 156599

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με το με
αρ. πρωτ. Φ.7246/2934/15 έγγρα-

φο η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Χυτήριο
σκραπ μολύβδου, αλουμινίου,
χαλκού και ορείχαλκου», υποκατ-
ηγορία Α2, ομάδα 9η και α/α: 151
με είδος έργου: «–Παραγωγή
μολύβδου, ψευδάργυρου και κασ-
σίτερου με ηλεκτρολυτικό εξευγε-
νισμό αποβλήτων αυτών –Παρα-
γωγή κραμάτων μολύβδου, ψευ-
δάργυρου και κασσίτερου –Τήξη-
χύτευση εμπορικώς καθαρού ή
σκραπ μολύβδου, ψευδάργυρου
και κασσίτερου»

Β) θέση έργου: Κουλουρίδια ή
Παπά Περιβόλι, στη Δημοτική
Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου
Μεγαρέων, στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περ-
ιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «Χρήστος
Παπουτσής & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περι-
βαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περι-
βαλλοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περ-

ιφέρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενημερωθεί
και το ενδιαφερόμενο κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του επί του
περιεχομένου του φακέλου της
Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή
κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή,
9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
5/8/2015- 22/9/2015 

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφερομένου κοινού:
7/8/2015-  10/9/2015 στη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής και 11/9/2015- 24/9/2015 στη
Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής (Μεσο-
γείων 239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Θριάσιο»
και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ                                                           

Κυβέρνηση: Απολύτως εφικτή η
συμφωνία έως τις 20/8

Ολοκληρώθηκε  πρ ι ν  από  λ ί γο  η  συνεδρ ίαση  του  Κυβερνητ ι κού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του Πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Μαξίμου, στην συνεδρίαση έγινε
επικαιροποίηση και αναλυτική επεξεργασία των στόχων της ελληνικής πλε-
υράς στο τρέχον στάδιο της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς. 

Επίσης επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση ότι είναι απολύτως εφικτή η συμφωνία
με τους Θεσμούς, πριν την 20η Αυγούστου, με δεδομένο ότι  όλες οι  πλε-
υρές θα τηρήσουν τ ις δεσμεύσεις που απορρέουν από την απόφαση της
Συνόδου Κορυφής των χωρών μελών της Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου. 

Νωρίτερα, σε δημοσίευμά του με τ ίτλο "Λογαριασμός διαπραγμάτευσης
στο Μαξίμου" το Capital.gr μετέδιδε:

Την αποτίμηση του πρώτου 10ήμερου κύκλου διαπραγματεύσεων που ο-
λοκληρώνεται σήμερα με τους θεσμούς θα κάνει η κυβέρνηση. Συνεδριάζει
το απόγευμα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής  στο Μέγα-
ρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Σύνοδοι  ΚΥΣΟΙΠ έλαβαν χώρα και  τ ις  προηγούμενες ημέρες,  αλλά σε
επίπεδο Αντιπροεδρίας.   Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει απολογισμό του
πρώτου  κύκλου  όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Θα πρέπει όμως – εξηγούν  αρμόδια στελέχη – να πάρει  και τ ις πολιτικές
αποφάσεις για  τ ις  κόκκινες γραμμές που θα τηρήσει στον νέο "γύρο" δια-
βουλεύσεων που επιχειρεί  να ξεκινήσει  από αύριο αλλά και  να οριστ ικο-
ποιήσει  την θέση της στα προαπαιτούμενα που "χτ ίζονται"  από πλευράς
δανειστών.

Ένα από τα προαπαιτούμενα είναι οι  παρεμβάσεις στην φορολογία των
αγροτών Σήμερα   ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπας προανήγγειλε από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι   "θα προχωρήσουμε σε διάκριση των
κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, από εκείνους που έχουν αγροτικά εισοδή-
ματα, αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες" και "θα διεκδικήσουμε
στη διαπραγμάτευση, οι κατά κύριο επάγγελμα να φορολογούνται με συντε-
λεστή ΦΠΑ 13% και προκαταβολή φόρου στο μισό".

Στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται και οι 100 δόσεις αλλά και τα υπό-
λο ιπα μονομερή μέτωπα.  Τα μεγάλα μέτωπα  που μένουν ανο ικτά ε ίνα ι
επίσης πολλά: από το σενάριο της ύφεσης και του δημοσιονομικού κενού,
έως τα κόκκινα δάνεια, το νέο ΤΑΙΠΕΔ, το ασφαλιστικό και  το εργασιακό.

Ρέθυμνο: 19χρονη έκλεψε κοσμήματα
αξίας 5.000 ευρώ

H19χρονη μαζί με
μία ακόμη
άγνωστη

γυναίκα, εισήλθαν στην
οικία 35χρονης και
αφαίρεσαν κοσμήματα
συνολικής αξίας 5.000
ευρώ. Όμως οι δύο
γυναίκες έγιναν αντιληπτές
και ειδοποιήθηκε η
αστυνομία η οποία και
πρόλαβε να συλλάβει τη
19χρονη, ενώ αναζητείται
ακόμη η συνεργός της.

Για κλοπή κοσμημάτων
κατηγορείται 19 χρονη η
οποία συνελήφθη την Τρίτη
στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας.

H 19χρονη μαζί με μία ακόμη άγνωστη γυναίκα, εισήλθαν στην οικία 35χρονης και
αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Όμως οι δύο γυναίκες έγιναν αντιληπτές
και ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία και πρόλαβε να συλλάβει τη 19χρονη, ενώ αναζητείται
ακόμη η συνεργός της. 

Η ασφάλεια Ρεθύμνου, εξετάζει τη συμμετοχή της συλληφθείσας και σε άλλες παρόμοιες
πράξεις. Η δεκαεννιάχρονη οδηγήθηκε την Τετάρτη στον εισαγγελέα Ρεθύμνου.
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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
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