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ΟΑΕΕ: Μέχρι
τις 30 Σεπτεμ-
βρίου η ευνοϊ-

κή ρύθμιση
οφειλών

ΕΕΕΕ::  ΚΚααννέένναα  κκρράάττοοςς  δδεενν  δδιικκααιι--
οούύττααιι  νναα  μμηη  δδεεχχττεείί  ππρρόόσσφφυυγγεεςς

--  ΞΞεεκκιιννάά  ηη  μμεεττεεγγκκααττάάσστταασσηη

ΕΕππιισσττοολλήή
ΛΛεεββέέννττηη  σσττοονν

ΤΤσσίίππρραα  μμεε
σσυυγγχχααρρηηττήήρριιαα
κκααιι......  όόρροουυςς

Δικαιολογητικά
παραχώρησης
των Οικογενει-
ακών τάφων
ζητά ο δήμος

Αχαρνών

«Καταιγίδα» στο ασφαλι-
στικό τους επόμενους τρεις

μήνες - Ποιοι θίγονται

Σκάκι, θέατρο και χορός
συνεχίζουν την πολύχρονη

δράση τους στο δήμο Φυλής

Εντός Νοεμβρίου η
εκλογή του νέου

προέδρου της ΝΔ
Πάνω από 14 δισ. ευρώ

χρωστούν οι εργοδότες στο
ΙΚΑ- Αρχίζουν εισπράξεις

Έρχονται κατασχέσεις εξπρές για χρέη στο Δημόσιο
- Αλλάζουν τα κριτήρια στις 100 δόσεις
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Τη βαθιά ικανοποίησή του,
για την ολοκλήρωση μιας

προσπάθειας, που
εκδηλώθηκε μετά από προ-
σεκτική μελέτη, αλλά και τη

συνδρομή πολλών παρ-
αγόντων, εξέφρασε ο Δήμα-

ρχος Ασπροπύργου και
μέλος του Δ.Σ. της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας, κ. Νικόλαος Μελετίου
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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663
Ελευσίνα

Παππά Ελισάβετ
Αγ. Δημητρίου 1, Μαγούλα, 2105558926 

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

Αχαρνές
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ. 

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου
Γεωργίου 4, Δάσος Χαϊδαρίου,

2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχοτπώσεις

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 20 εως 26
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 64%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Ξανθίππη, Ξάνθιππος,
Ξανθή,Ξανθούλα Πολυξένη, Ξένη,
Ξένια Ραΐς, Ραΐδα Ίρις

Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ

«Σάρκα και οστά», και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, παίρνει η πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, να προχωρήσει σε αδελφοποίηση του Δήμου, με αυτόν της ρωσικής πόλης
Ivanteevka, που βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας. Μετά τις διερευνητικές επαφές που είχε, πριν λίγους

μήνες, με την ηγεσία του Δήμου της Ivanteevka και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, να
εγκρίνει την πρόταση αδελφοποίησης των δύο πόλεων, υποβλήθηκε η προβλεπόμενη αίτηση, στην αρμόδια Επιτρο-
πή του ν.3345/2005, για την έγκριση της υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας, από τους Δημάρχους των δύο πόλεων.
Η Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, αλλά και η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 338/17-09-2005, ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε την «αδελφοποίηση»,
ανοίγοντας το δρόμο σε μια φιλόδοξη προσπάθεια, με αφετηρία όσα ενώνουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ρωσίας,
τα οποία, στην περίπτωση του Ασπρόπυργου, έχουν να κάνουν και με τη γνώση της ρωσικής πραγματικότητας, από

χιλιάδες Δημότες της πόλης.
Τη βαθιά ικανοποίησή του, για την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας, που εκδηλώθηκε μετά από προσεκτική μελέτη,

αλλά και τη συνδρομή πολλών παραγόντων, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλους τους τομείς της συνερ-
γασίας, που θα επιδιώξουν οι δύο πόλεις: «Είναι γνωστή και εύλογη η περηφάνια, που νιώθουμε οι Ασπροπύργιοι,
για το κοινό κατόρθωμα των γηγενών και των -συμπατριωτών μας πλέον- Ελλήνων με καταγωγή από τον Πόντο, που
ήρθαν στον τόπο μας τη δεκαετία του 1990, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς -χωρίς την ουσιαστι-
κή συνδρομή της Πολιτείας- μαζί κάναμε τον Ασπρόπυργο μια σύγχρονη «Ιθάκη», για χιλιάδες νεοπρόσφυγες ομογε-
νείς. Μια πόλη που έκτοτε πορεύεται με διπλάσιο δυναμισμό και πείσμα, και κερδίζει ένα-ένα όλα τα κρίσιμα στοιχή-
ματα της πορείας του, με πρώτο αυτό της κοινωνικής συνοχής.

ΕΕ: Κανένα κράτος δεν δικαιούται να μη δεχτεί πρό-
σφυγες - Ξεκινά η μετεγκατάσταση

“Κανένα κράτος μέλος δεν έχει δικαίωμα να μη δεχτεί πρόσφυγες" διεμήνυσε την Τρίτη ο πρόεδρος του συμβουλίου των
υπουργών και υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορν απαντώντας στις αντιδράσεις κρατών όπως η
Σλοβακία και η Ουγγαρία στην απόφαση των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση των 120.000 προ-

σφύγων. Ορισμένες χώρες, όπως είπε ο κ. Άσελμπορν, έχουν τις “δικές τους απόψεις."
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως “θεμα-

τοφύλακας των συνθηκών”, θα διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας. ‘’Όλα τα κράτη μέλη θα σεβαστούν την απόφαση της
συνόδου" διαβεβαίωσε πάντως ο κ. Τίμερμανς. 

Όπως υποστήριξε, τα κράτη μέλη που διαφοροποίησαν τη θέση τους με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ομοφωνία αλλά να
εγκριθεί η πρόταση με μεγάλη πλειοψηφία μετά από ψηφοφορία, δέχτηκαν να εφαρμόσουν την απόφαση, παρά τις ενστάσεις
τους για τις προτάσεις της Επιτροπής. “Θα προτιμούσαμε η πρόταση να εγκριθεί ομόφωνα, αλλά δεν καταφέραμε να το επιτύχο-
υμε αυτό," 

Ο αρμόδιος επίτροπος για τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβραμόπουλος εξέφρασε την “προσωπική του ικανοποίηση”, ενώ απο-
κάλεσε τη σημερινή συμφωνία, μια “ιστορική στιγμή για τη μεταναστευτική πολιτική” της Ένωσης.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Αβραμόπουλος, οι διαδικασίες μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία θα ξεκινή-
σουν ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Όπως προκύπτει από τη συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη, η Ουγγαρία δε θα θεωρηθεί τελικά χώρα εισόδου, όπως είχε
αρχικά προταθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με αποτέλεσμα να μην ισχύσει η μετεγκατάσταση από το
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Αντίθετα, ορίστηκε πως και η Ουγγαρία θα πρέπει να δεχτεί έναν αριθμό προσφύγων από την Ελλά-
δα και την Ιταλία.

Πάντως, ο πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Εσωτερικών, Ζ. Άσελμπορν, διευκρίνισε πως η απόφαση έγινε δεκτή σε
εθελοντική βάση και πως οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις αφαιρέθηκαν από το νομικό κείμενο.

Την ικανοποίησή της για την απόφαση της συνόδου των υπουργών Εσωτερικών να εγκρίνει την πρόταση για μετεγκατάσταση
επιπλέον 120.000 προσφύγων τα επόμενα δύο χρόνια εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ανακοίνωσης, την Τρίτη.

«Το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι λύση. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη» ήταν το μήνυμα του πρόε-
δρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ νωρίτερα στο Twitter. O κ. Γιούνκερ, έχει συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα για το προ-
σφυγικό αύριο. 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να φυλάξει μόνη τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, υπογράμμισε στο μεταξύ η Ανγκέλα Μέρκελ και τόνισε την
ανάγκη συνεργασίας με την Τουρκία. 

Η Σλοβακία πάντως δηλώνει ότι αρνείται να εφαρμόσει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετεγκατάσταση των
αιτούντων άσυλο σε όλες της χώρες της ΕΕ.
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Επιστολή Λεβέντη στον Τσίπρα
με συγχαρητήρια και... όρους

Επιστολή με τα
συγχαρητήρ ια ,
αλλά και τις προϋ-

ποθέσεις για να στηρίξει η
Ένωση Κεντρώων την
κυβέρνηση απέστειλε ο
Βασίλης Λεβέντης στον
πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.

Όπως αναφέρει ο κ.
Λεβέντης, η Ένωση Κεν-
τρώων έχει αναλάβει
εννέα δεσμεύσεις ενώπιον
της κοινωνίας και μόνο
υπό αυτές τις προϋποθέ-
σεις θα παράσχει στήριξη στην κυβέρνηση:

Για την απόλυση από τη Βουλή υπαλλήλων που προσλήφθηκαν προκλητικά ως
συγγενείς νυν και τέως βουλευτών

Για την επιστροφή στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν, κάθε αποσπασμένου του
δημοσίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις

Για τη μείωση κατά 50% του μισθού όλων των αιρετών (από Πρόεδρο Δημοκρατίας,
Πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, περιφερειάρχες, μητροπολίτες
κ.α.)

Για την κατάργηση κάθε σύνταξη πέραν της μιας και την αφομοίωση όλων των συντά-
ξεων σε μια, που δεν θα υπερβαίνει τα 1500 ευρώ

Για την αυστηρή απαγόρευση σε κάθε συνταξιούχο που λαμβάνει σύνταξη άνω των
1000 ευρώ μηνιαίως, να εργάζεται

Για τον μέσω ειδικού σχεδίου εντοπισμό, με αναδρομή σε βάθος 10ετίας έρευνα,
όλων των αργόμισθων του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, και την απόλυσή τους, ώστε και το
Δημόσιο να καθαρίσει και να επιβραβευτούν οι ευσυνείδητοι δημόσιοι υπαλληλοι

Για την κατάργηση συντάξεων όλων των χρηματισάντων σε όλα τα κρατικά αξιώματα
αιρετών

Για την κατάργηση όλων των συντάξεων των εύπορων Ελλήνων με ορισμό ως ορίου
προς τούτο, το εισόδημα από άλλες πηγές να είναι 3000 ευρώ μηνιαίως και άνω

Για τον ορισμό αμέσως του αριθμού των βουλευτών στους 200 από την επόμενη
βουλή και την απαγόρευση να είναι βουλευτής κάποιος για περισσότερα από 12 έτη

Για την ανάπτυξη η Ένωση Κεντρώων θεωρεί αναγκαία τα εξής βήματα:
Να επιστρέψουν με ήπιο νόμο τα χρήματα που έβγαλαν για διάφορους λόγους οι

Έλληνες στο εξωτερικό από το 2009 και εντεύθεν
Να συμφωνήσουν οι δανειστές μας, τα ομόλογα και οι υποχρεώσεις της χώρας μας

της προσεχούς πενταετίας να μετατεθούν προς πληρωμή στο περαιτέρω μέλλον με
μηδενικό επιτόκιο, ώστε με τα χρήματα αυτά να αναγεννηθεί η οικονομία μας και εξα-
σφαλιζομένου ομαλού οικονομικού κλίματος να έλθουν ξένοι επενδυτές.

Ο κ. Λεβέντης καταλήγει λέγοντας «εάν θεωρείτε κ. πρωθυπουργέ, ότι επί των ανω-
τέρω το κόμμα σας και η κυβέρνησή σας θα μπορούσε να συμφωνήσει, ώστε διατηρο-
υμένων των στόχων των συμφωνιών που κάνατε, να αλλάξει η ατζέντα των μεταρρ-
υθμίσεων και η χώρα να σηκωθεί ξανά όρθια, μπορείτε να υπολογίζετε στη βοήθειά μας.
Αν βέβαια εμμένετε στις τακτικές που ως τώρα ακολουθείτε, αντιλαμβάνεστε ότι κωλύο-
μαι να προσφέρω την όποια στήριξη».

Στην αποκατάσταση της πλατείας
Γρηγόρη Λαμπράκη στις Ερυθρές

προχώρησε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας γκρεμίζοντας μία επικίνδυνη

και αυθαίρετη κατασκευή.

Στην αποκατάστα-
ση της πλατείας
Γρηγόρη Λαμ-

πράκη στις Ερυθρές
προχώρησε ο Δήμος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας γκρ-
εμίζοντας μία επικίνδυνη
και αυθαίρετη κατασκευή.

Μία αυθαίρετη κατασκε-
υή η οποία, για μεγάλο
χρονικό διάστημα, είχε
καταλάβει τμήμα του
κοινόχρηστου χώρου της
Πλατείας Γρηγόρη Λαμ-
πράκη στις Ερυθρές
καθώς και της ομώνυμης δημοτικής οδού απομακρύνθηκε από τα συνεργεία του Δήμου.
Η επικινδυνότητα της κατασκευής αποτελούσε πλέον ένα βασικό και έντονο πρόβλημα
όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για τους διερχόμενους οδηγούς. Η εν λόγω κατασ-
κευή αποτελούταν από τσίγκους και ελενίτ τα οποία παράσερνε ο δυνατός άνεμος
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, ενώ παράλληλα αποτελούσε εστία
επικίνδυνων καταστάσεων για την δημόσια υγεία. Τοποθετημένη στην είσοδο της
πόλης, στον δρόμο από Θήβα, εμπόδιζε την ορατότητα των οδηγών θέτοντας έναν
ακόμα κίνδυνο.

Ο χώρος αποκαταστάθηκε μετά την επιμελή και προσεκτική προσπάθεια των συνερ-
γείων του Δήμου και παραδόθηκε για δημόσια χρήση από όλους τους πολίτες.

Επανεκκίνηση της οικονομίας και
πνοή στην αγορά ζητά η ΕΣΕΕ

Ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας εμπορίου, η ΕΣΕΕ με ανακοίνωση της στέλ-
νει μήνυμα ότι το εμπόριο, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, θα συνεχίσει
να δίνει θέσεις εργασίας και θα προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην κρίση.

Την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, την επαναλειτουργία της αγοράς και
διόγκωση της ανάπτυξης, ζητεί η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας από την νέα κυβέρνηση.

Ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας εμπορίου, η ΕΣΕΕ με ανακοίνωση της στέλνει
μήνυμα ότι το εμπόριο, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, θα συνεχίσει να δίνει
θέσεις εργασίας και θα προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην κρίση.

«Κλείδωσε» η μετονομασία και
επανασύσταση Υπουργείων -

Όλες οι αλλαγές
 
Σε επανασύσταση και μετονομασίες Υπουργείων προχώρησε ο

πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με δύο Προεδρικά Διατάγματα. 

Πιο αναλυτικά: 

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου  που είχε συγχωνευθεί με τα υπουργεία Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε
υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,  ανασυνιστάται  και μετο-
νομάζεται σε υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με τα υπο-
υργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων σε υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται
σε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονο-
μάζεται σε υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα νέα Υπουργεία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων,  των υπηρεσιών, των
θέσεων και το προσωπικό των ανασυνιστόμενων υπουργείων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της οποίας προΐ-
σταται σήμερα ο  Γιώργος Βασιλειάδης, μαζί με τους εποπτευομένους από αυτήν φορ-
είς,  μεταφέρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρ-
ότησης που είχε μεταφερθεί στο πρώην υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέρεται στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού. Όπου δε αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, νοείται πλέον ο υπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμα έκρινε  τα δύο Προεδρικά Διατάγματα του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ σε σχηματισμό Ολομέλειας (προεδρεύων ο αρχαιότερος αντι-
πρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου και ο εισηγητής ο Πάρεδρος Δημήτρης Βασιλειάδης)
με τις υπ΄ αριθμ. 127 και 128/2015 γνωμοδοτήσεις του έκρινε νόμιμα τα επίμαχα δυο
Προεδρικά Διατάγματα.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκανε μια νομοτεχνικού περιεχομένου παρατήρηση επί των
επίμαχων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Ειδικότερα, το ΣτΕ αναφέρει ότι στα σχετικά άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος που
αναφέρονται στην ανασύσταση και μετονομασία των υπουργείων α) Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, β) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, γ) Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και δ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρέπει να περιληφθεί διάταξη η
οποία να κάνει σαφές ότι στα ανασυστόμενα υπουργεία μεταφέρονται και οι εποπτευό-
μενοι φορείς τους.



4-θριάσιο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΑΕΕ: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η
ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών

ΟΟΑΕΕ υπενθύμισε
σήμερα Τρίτη στους
ασφαλισμένους οφει-

λέτες του, που εντάχθηκαν στην
πρόσφατη ρύθμιση
Ν.4321/2015, τη νέα παράταση
της προθεσμίας καταβολής
εισφορών και δόσεων που
χορηγήθηκε, έως 30 Σεπτεμ-
βρίου 2015.

Στη νέα παράταση εντάσσον-
ται οι εισφορές δεύτερου και
τρίτου διμήνου 2015, μηνιαίες
δόσεις ρυθμίσεων Ιουλίου και
Αυγούστου που εξοφλούνται με πάγια εντολή (θα καταβληθούν με τη δόση Σεπτεμ-
βρίου), η πρώτη δόση ρύθμισης εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί κατά το χρονικό διά-
στημα 22.6.2015 - 31.7.2015 και η πρώτη δόση μετάπτωσης προσωρινού διακανονι-
σμού στη νέα ρύθμιση.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους του να αξιοποιήσουν τη νέα παράταση πληρω-
μής καταβάλλοντας τις, κατά περίπτωση, απαιτητές εισφορές και δόσεις. Με τον τρόπο
αυτό, θα παραμείνουν στη ρύθμιση διατηρώντας τα ευεργετήματα και δικαιώματα που
παρέχει (κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα, κλπ).

ΤΑΙΠΕΔ: Καμία καθυστέρηση στην
αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ

Έως τα τέλη τέλη Οκτω-
βρίου, χωρίς καμία
καθυστέρηση, θα

έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές
προσφορές για την απόκτηση
πλειοψηφικού πακέτου μετοxών
του ΟΛΠ, σχολίασε στο Αθηναϊ-
κό Πρακτορείο στέλεχος του
ΤΑΙΠΕΔ.

Έως τότε από το νέο υπο-
υργό Ναυτιλίας και το ΤΑΙΠΕΔ
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
το σχέδιο νόμου που θα αφορά
τη νέα σύμβαση παραχώρησης
μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και ΟΛΠ που θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή και
θα ορίζει τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης της γης, των κτισμάτων και της υπο-
δομής της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, το ποσοστό του ετήσιου ανταλλάγματος προς
το κράτος (που αυτή τη στιγμή είναι 2% επί του κύκλου εργασιών), ενώ θα αφαιρεθούν
από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς οι διοικητικές και ρυθμιστικές εξουσίες.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί μια αρχή λιμένος (port authority), που θα ασκεί διοίκηση,
και σε αυτήν θα μεταφερθούν οι διοικητικές και ρυθμιστικές εξουσίες του ΟΛΠ.

Ανάλογα με τις επενδύσεις που θα γίνουν στον ΟΛΠ από το νέο επενδυτή, θα διατε-
θεί στη συνέχεια και επιπλέον ποσοστό μέχρι και το 67% συνολικά της επιχείρησης.

Οι βασικοί διεκδικητές για το λιμάνι του Πειραιά είναι η κινεζική Cosco και η δανέζικη
APM Terminals και η ICTS από τις Φιλιππίνες.

Επίσης οκτώ επενδυτικά σχήματα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του
67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τις εταιρείες: APM Terminals, B.V., Deutsche Invest Equity Partners,
GmbH, Duferco Participations Holding S.A., International Container Terminal Services,
Inc, Mitsui & Co., Ltd., P&O Steam Navigation Company (DP World), Russian Railways
JSC / GEK TERNA S.A. και Υilport Holding Inc.

Αντί για ψηφοδέλτιο έβαλε στον
φάκελο... εσώρουχο 

Απρόοπτα υπάρχουν
σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση. Πολλά

από αυτά μάλιστα είναι και
«χαριτωμένα», προσφέρουν
γέλιο και δίνουν τροφή για
πολιτικά σχόλια.

Αυτό όμως που συνέβη σε
εκλογικό κέντρο στην Ηλεία
δεν έχει ξανασυμβεί. 

Ένας ψηφοφόρος είπε να
κάνει τη διαφορά και εκφρα-
στεί με έναν πιο... πρωτότ-
υπο τρόπο. Αντί για ψηφοδέ-
λτιο έβαλε μέσα στον φάκελο
ψηφοφορίας ένα μαύρο εσώρουχο. Το μικροσκοπικό εσώρουχο συνόδευε και ένα
σημείωμα το οποίο έγραφε: 

«Αγαπητοί Εθνοσωτήρες. Στις επίπονες προσπάθειες να μας «σώσετε» προσέξτε
μην σκίσετε κανα στρινγκ. Γι' αυτό για καλό και για κακό πάρτε ένα εφεδρικό». 

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, που άνοιξε το φάκελο, γέλαγε μέχρι δακρύων, ενώ τη
στιγμή πρόλαβαν κάποιοι να την απαθανατίσουν.
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Εντός Νοεμβρίου η εκλογή του
νέου προέδρου της ΝΔ

Μέχρι το τέλος της
εβδομαδας θα πραγ-
ματοποιηθεί η πρώτη

συνεδρίαση της Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ)
της ΝΔ, προκειμένου να οριστεί
η προθεσμία υποβολής υποψ-
ηφιοτήτων για την ηγεσία του
κόμματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από
το κόμμα της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης, στην 

Στην ΚΕΦΕ μετέχουν: 
ο γραμματέας της Πολιτικής

Επιτροπής, Ανδρέας Παπαμιμίκος ως πρόεδρος
ο γγ της ΚΟ, Γιάννης Πλακιωτάκης
τα τρία αρχαιότερα με κοινοβουλευτική θητεία μέλη (Δαβάκης, Τραγάκης και Γιακο-

υμάτος)
η πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» Ρόδη Κρά-

τσα
ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του προηγούμενου συνεδρίου, Φίλιππος

Ταυρής
ο πρώτος σε ψήφους αιρετός στην Εκτελεστική Γραμματεία, Μενέλαος Δασκαλάκης
ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Σάκης Ιωαννίδης
ο γενικός διευθυντής του κόμματος, Κώστας Τζιμάρας
ο γραμματέας Οργανωτικού, Κώστας Κόλλιας
ο γραμματέας Εκλογών, Επαμεινώνδας Λεκκέας
ο διευθυντής Διαγραμματειακού, Αλέκος Κόκκαλης
Στην πρώτη συνεδρίαση θα οριστεί προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, επτά έως

δέκα ημερών. 
Για να είναι κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να έχει 50 υπογραφές από μέλη της Πολι-

τικής Επιτροπής, ή του 1/10 των μελών του προηγούμενου εθνικού συνεδρίου, το οποίο
αριθμούσε 4.450 μέλη.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει πάλι η ΚΕΦΕ για τον έλεγχο των υπογραφών και θα
δοθούν δύο ημέρες προθεσμία για ενστάσεις.

Ακολούθως, θα ανακηρυχθούν οι υποψηφιότητες και κάθε υποψήφιος θα ορίσει έναν
εκπρόσωπο στην ΚΕΦΕ.

Η διευρυμένη, πλέον, ΚΕΦΕ μετά θα ορίσει ημερομηνία εκλογών, οι οποίες
εκτιμώνται ότι θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Νοέμβριο.

Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκ-
τρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος 21χρονος

ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της
νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή,

εξύβριση και δυσφήμηση

Συνελήφθη  (20-9-2015), από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών του οικείου Τμήματος
Ασφαλείας, 21χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθ-

εσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και για απειλή, εξύβριση και δυσφήμηση. 
Προηγήθηκε καταγγελία 19χρονης ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία ο 21χρονος την

απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει μέσω διαδικτύου προσωπικές φωτογραφίες της, που είχε
στην κατοχή του.

Μάλιστα, η 19χρονη ενημερώθηκε για την ύπαρξη σε ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής
δικτύωσης, ψευδούς προφίλ, που έφερε το όνομα της και όπου είχαν αναρτηθεί οι προ-
αναφερθείσες φωτογραφίες. Από το συγκεκριμένο προφίλ απεστάλησαν αιτήματα
φιλίας σε συγγενικά και προσφιλή της πρόσωπα, κατά τρόπο ώστε να γίνουν αποδέκ-
τες των αναρτημένων φωτογραφιών.

Ακολούθως, ο 21χρονος συνελήφθη και διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία
του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδο-
μένων, κάρτες μνήμης, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφ-
ωνο, μαζί με την κάρτα SIM.

Τα κατασχεθέντα θα  αποσταλούν στο Τμήμα Εργαστηρίων της Υποδιεύθυνσης
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) για περεταίρω εργαστηρια-
κή εξέταση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμό-
διο Εισαγγελέα.

Μοσκοβισί: Εξετάζουμε χαλάρωση του
Συμφώνου Σταθερότητας λόγω προσφυγικού

ΗΚομισιόν μελετά το
ενδεχόμενο να θεωρή-
σει ως «εξαιρετική

περίσταση» την μεταναστευτική
κρίση, το οποίο θα επιτρέψει τη
χαλάρωση των ευρωπαϊκών
δημοσιονομικών κανόνων,
δήλωσε την Τρίτη ο ευρωπαίος
επίτροπος Οικονομικών Υποθέ-
σεων Πιερ Μοσκοβισί.

Η Αυστρία και η Ιταλία ζητούν
από τις Βρυξέλλες να εφαρμό-
σει μια διάταξη του Συμφώνου
Σταθερότητας που επιτρέπει το
δημόσιο έλλειμμα σε περιπτώσεις «εξαιρετικών περιστάσεων» να ξεπεράσει το όριο του
3% του ΑΕΠ, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.

Είναι αλήθεια ότι τα κείμενα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης «προβλέ-
πουν την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων», δήλωσε ο Μοσκοβισί στο γαλλικό τηλεο-
πτικό σταθμό France 2.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την έννοια
του Συμφώνου, και εάν μπορεί κανείς να προβλέψει ένα είδος ρήτρας ευελιξίας, σε
κάποια αναλογία» πρόσθεσε ο Μοσκοβισί.

«Θα θέσουμε αυτό το θέμα. Θα δώσω τα στοιχεία που θα επιτρέπουν στο (Ευρω-
παϊκό) Συμβούλιο να διαμορφώσει άποψη» είπε ο Μοσκοβισί υπενθυμίζοντας ωστόσο
ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι «κίνητρο για δημοσιονομική χαλάρωση».

Ενώ οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα, Τρίτη, στις Βρυξέλλες,
προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για την κατανομή των προσφύγων, ο
Μοσκοβισί είπε επίσης ότι το ενδεχόμενο να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στα
κράτη-μέλη της ΕΕ που αντιδρούν στο σύστημα κατανομής δεν είναι «ένας μηχανισμός
που υποστηρίζει η Κομισιόν».

Συνελήφθη ξανά ο έλληνας
«Εσκομπάρ»

Συνελήφθη ξανά ο
βαρώνος της κοκαΐνης,
Α. Αγγελόπουλος, ο

εγκέφαλος του μεγαλύτερου
κυκλώματος κοκαΐνης στη χώρα
μας.

Ο έλληνας «Εσκομπάρ» το
2004 είχε συλληφθεί και έπειτα
από έντεκα χρόνια στη φυλακή,
αποφυλακίστηκε πριν δύο
μήνες για να... συλληφθεί πάλι.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν
στην Κατερίνη καθώς εκκρε-
μούσε σε βάρος του ένταλμα
σύλληψης μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου σε μια απόφαση του Τριμελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., «Συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή της Πιερίας,
από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, 51χρονος , καθώς σύμφ-
ωνα με απόφαση του Άρειου Πάγου, διατάχθηκε η συνέχιση εκτέλεσης καταδικαστικής
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.

Tου είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης, ποινή φυλάκισης 5 ετών και χρηματική
ποινή των 300.000 ευρώ, για τα αδικήματα της οργάνωσης, της χρηματοδότησης, της
κατεύθυνσης και της εποπτείας μεταφοράς ναρκωτικών από κοινού, της μεταφοράς
ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα, της σύστασης συμμορίας και της κατοχής όπλου και πυρ-
ομαχικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Κατάληψη εγκαταλελειμμένου
κτιρίου στα Εξάρχεια για τη

στέγαση προσφύγων
Στην κατάληψη της πρώην φοιτητικής λέσχης του πανεπιστημίου Αθηνών

προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης μέλη της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δομή στέγασης και οργάνωσης προσφύγων και

μεταναστών. 
Το κτίριο της οδού Αραχώβης παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 2012 και η πρωτο-

βουλία «έρχεται να τοποθετηθεί μπροστά σε ένα μεγάλο εύρος πολιτικών εξελίξεων
λόγω της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετι-
κή ανακοίνωση.



6-θριάσιο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Κοινωνικής   Πολιτικής   του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευ-
σίνας, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το πρόγραμμα «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» δωρ-
εάν  στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η (την Τετάρτη 30/9/2015 για τα Α και Β Κ.Α.Π.Η  και
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για το Κ.Α.Π.Η Μαγούλας).

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στις  υπεύθυνες φυσικοθερα-
πεύτριες με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (ώρες και μέρες λειτουργίας των
Κ.Α.Π.Η).

• Για το Α΄ ΚΑΠΗ  δήλωση συμμετοχής στην κα. Παύλου Μ. (2105543635)
• Για το Β΄ ΚΑΠΗ δήλωση συμμετοχής στην κα. Μιχαήλου Μ.(2105546117)
• Για το ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ δήλωση συμμετοχής σε ένα από τα παραπάνω

τηλέφωνα.

Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
Μαρία Βασιλείου

Πιτέλα: «Στρατηγικό λάθος» η συνεργασία
με ΑΝΕΛ, θα επηρεάσει τις μεταρρυθμίσεις

Μετά τον Μάρτιν Σούλτς που είναι
επίσης σοσιαλιστής, ο Πιτέλα
επέμεινε στην πάγια θέση του

ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση
συνεργασίας όλων των αριστερών και
προοδευτικών δυνάμεων

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να συνε-
ργαστεί εκ νέου με τους Ανεξάρτητους
Έλληνες του Πάνου Καμμένου συνιστά
«στρατηγικό λάθος» που θα επηρεάσει
αρνητικά την υλοποίηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων της χώρας, τόνισε τη Δευτέρα  στην ιστοσελίδα EurActiv.gr ο πρόεδρ-
ος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωβουλή, Τζιάνι Πιτέλα.

Μετά τον Μάρτιν Σούλτς που είναι επίσης σοσιαλιστής, ο Πιτέλα επέμεινε στην πάγια
θέση του ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση συνεργασίας όλων των αριστερών και
προοδευτικών δυνάμεων.

«Θεωρούμε την απόφαση του Τσίπρα να σχηματίσει κυβέρνηση με το δεξιό κόμμα
των ΑΝΕΛ στρατηγικό λάθος που θα κοστίσει στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων στην
Ελλάδα», είπε στην EurActiv.gr στις Βρυξέλλες ο Πιτέλα.

«Η καλύτερη επιλογή θα ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού με όλες τις προοδευτικές
δυνάμεις, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ».

Συνέχισε λέγοντας ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα ήταν «η καλύτερη εγγύηση» για τη
σταθερότητα και την υπεύθυνη εφαρμογή του μνημονίου έτσι ώστε να μην παραγκωνι-
στεί η κοινωνική διάσταση.

Εκνευρισμός με Τσίπρα
Η αλλαγή στον τόνο του Πιτέλα είναι εμφανής, δεδομένου του Κυριακάτικου δελτίου

Τύπου που κινήθηκε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση.
«Ο ελληνικός λαός αποφάσισε να επιβραβεύσει την πολιτική δέσμευση του Τσίπρα.

Είναι μια νίκη για τη δημοκρατία και για τις ελληνικές φιλοευρωπαϊκές προοδευτικές
δυνάμεις και σαφή ήττα για τη δεξιά», ανέφερε την Κυριακή μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των εκλογών ο Πιτέλα.

Μάλιστα, παρόμοια θέση με αυτή του Πιτέλα είχε εκφράσει και ο πρώην υπουργός
υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, σε συνέντευξή του την προηγούμενη εβδομάδα
στην EurActiv.gr.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποτελέσει το κέντρο μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης
που θα αναδειχθεί ως το αντίπαλο δέος στις δεξιές, συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες
πολιτικές», είχε τονίσει.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν
να στραφεί το κόμμα προς την κεντροαριστερά και εάν οι σοσιαλιστές είναι έτοιμοι να
υποδεχθούν τον Τσίπρα στην σοσιαλιστική οικογένεια, ο Πιτέλα ήταν σαφής αλλά δεν
απέκλεισε μια μελλοντική συνεργασία.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ μια τέτοια πρόταση στο τραπέζι […]Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας
προβλέπει σε αυτόν τον τελικό στόχο. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα επαληθεύσουμε την
πολιτική δυνατότητα της επιλογής αυτής, μαζί με τους συντρόφους μας, το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάμι, που είναι τα επίσημα μέλη της Ομάδας σοσιαλδημοκρατών», είπε.

Η ομάδα των Ευρωπαίων σοσιαλιστών ήταν η μόνη μετά την Ευρωπαϊκή Αριστερά
που στήριξαν σθεναρά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ της Αθήνας και των διεθνών πιστωτών της.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές δεν
υποστήριξαν ανοιχτά ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά ούτε το Ποτάμι, που είναι επίσημα μέλη
τους.

Αντίθετα, επέμεναν στην ρητορική δημιουργίας μιας φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης με
τη συμμετοχή όλων των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΣΥΡΙΖΑ.

Εμείς βοηθήσαμε την Ελλάδα 
Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού, τόνισε ότι οι σοσιαλιστές ήταν

η μόνη πολιτική ομάδα που στήριξε «όχι τον Τσίπρα αλλά τον ελληνικό λαό» προκειμέ-
νου η χώρα να μην εγκαταλείψει την ευρωζώνη.

«Νομίζω ότι δείξαμε εμπράκτως την αλληλεγγύη μας και τη συνεργατική προσέγγισή
μας απέναντι στον ελληνικό λαό.»

«Ήμασταν η μόνη μεγάλη ομάδα που δεν ενδώσαμε την τρελή ιδέα του Grexit. Πάλε-
ψα για την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις
ελληνικές αρχές στην αναδιάρθρωση του χρέους καθώς και να πιέσουμε την Κομισιόν
να θέσει σε εφαρμογή ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ελλάδα», κατέληξε.

Χάος και πάλι στη Λέσβο, χιλιάδες
προσφύγες εγκλωβισμένοι στο νησί

Τραγική είναι για τους πρόσφυγες η κατάσταση, που διαμορφώθηκε ξανά
στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στους δημόσιους χώρους, στους δρόμους και
στα πάρκα της πόλης.

Παρ' ότι χθες, Δευτέρα, και σήμερα, Τρίτη, 9.000 άνθρωποι αποχώρησαν ή έχει
προγραμματισθεί η αποχώρησή τους, πηγές της Αστυνομίας υπολογίζουν σε 4.500
αυτούς που έχουν κατασκηνώσει στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού ή κοιμούνται σε
πεζοδρόμια της προκυμαίας και των γύρω γειτονιών και στα πάρκα της πόλης.

Η σύντομη, βροχή έστειλε εκατοντάδες ανθρώπους να αναζητήσουν στέγη σε
υπόστεγα, στοές, βιτρίνες καταστημάτων, εισόδους πολυκατοικιών και εγκαταλειμ-
μένα σπίτια. Φωτιές άναψαν στο περιαστικό άλσος Τσαμάκια, στο Κιόσκι, γεγονός
που προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εθελοντών που
περιπολούν για λόγους πυροπροστασίας.

Εμφανή είναι πλέον τόσο στο λιμάνι όσο και στις γειτονιές τα προβλήματα από
τη συσσώρευση χιλιάδων ανθρώπων μέσα στον αστικό ιστό χωρίς την παραμικρή
υποδομή υγιεινής.

Η αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών ενόψει του χειμώνα έχει
τινάξει τον ως τώρα προγραμματισμό εκτάκτων δρομολογίων. Την ώρα που στη
βόρεια και ανατολική Λέσβο φτάνουν καθημερινά, πλέον, από 2.500 έως και 4.000
άτομα, τα πλοία της γραμμής δεν αρκούν για τη μεταφορά στον Πειραιά και τα
έκτακτα δρομολόγια δεν έχουν τη συχνότητα που μπορεί να αποσυμφορήσει το
νησί.

Προβλήματα άρχισαν να διαφαίνονται και στη λειτουργία των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών. Η Αστυνομία αρκείται στο να διεκπεραιώνει την έκδοση μεγάλου αριθ-
μού δικαιολογητικών που επιτρέπουν την αναχώρηση των προσφύγων από το
νησί.

Η έκδοση αυτών των δικαιολογητικών γίνεται στο κέντρο πρώτης υποδοχής στη
Μόρια και στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Οι δικαιούχοι τους χωρίς να έχουν εξα-
σφαλίσει εισιτήριο αποχωρούν για τη Μυτιλήνη, όπου και εγκλωβίζονται είτε επει-
δή κανείς δεν ξέρει πότε γίνονται τα έκτακτα δρομολόγια, είτε γιατί κάποιοι πράκ-
τορες τους προμηθεύουν εισιτήρια για τακτικά δρομολόγια, πολλές φορές και για
μετά από μια εβδομάδα.

Στη Μυτιλήνη, όμως, καταφεύγουν πλέον και επειδή διακόπηκε η σίτιση στους
καταυλισμούς. Η χρηματοδότηση των εταιρειών που προμηθεύουν με φαγητό τους
πρόσφυγες και μετανάστες, και οι οποίες έχουν λαμβάνειν στη Μυτιλήνη 2,2 εκα-
τομμύρια ευρώ για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες τους, διακόπηκε. Χωρίς πλέον φαγ-
ητό στους καταυλισμούς, νηστικοί δηλαδή μαζί με εκατοντάδες νηστικά παιδιά,
αποχωρούν και κατεβαίνουν στην πόλη σε αναζήτηση τροφής.
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Μεϊμαράκης: Πιθανότατα δεν θα είμαι
υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ

Να μην θέσει υποψ-
ηφιότητα για την
προεδρία της ΝΔ

προσανατολίζεται ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, σύμφωνα με
όσα δήλωσε την Τρίτη
μιλώντας με δημοσιογράφο-
υς. Είπε ότι διαφωνεί με τη
διαδικασία εκλογής προέδρ-
ου και ότι πιθανότατα δεν θα
είναι υποψήφιος, εκτός αν
δεν υπάρξει άλλος υποψήφ-
ιος.

«Προς το παρόν κλίνω στο 'όχι', γιατί είναι γνωστό ότι διαφωνώ με αυτή τη διαδικασία.
Το πιθανότερο είναι να μην είμαι. Εκτός και αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος» δήλω-
σε και υπενθύμισε τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, όταν σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ
είχε μιλήσει για αλλαγή της διαδικασίας εκλογής του προέδρου.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ανέφερε ότι από σήμερα, με βάση το καταστατικό, αναλαμ-
βάνει υπηρεσιακός πρόεδρος του κόμματος και θα ασκεί τα στοιχειώδη καθήκοντά του
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου.

Τόνισε ακόμη ότι δεν υπάρχει τρόπος αλλαγής του καταστατικού, ενώ σημείωσε πως
πλέον στον κόμμα αναλαμβάνει τα πάντα η ΚΕΦΕ (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή).

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ως υπηρεσιακός δεν έχει δικαίωμα να συγκαλέσει τα όργανα
και πως η όποια κουβέντα για τα αίτια της εκλογικής ήττας θα γίνει κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εκλογής νέου προέδρου.

Όσο για την κριτική που δέχεται είπε ότι θα απαντήσει και σημείωσε: «Η Κεντροδεξιά
πάντα είχε γραμμή συνεννόησης και μετριοπάθειας και ψήφιζε πάντα σύμφωνα με το
εθνικό συμφέρον».

Ο κ. Μεϊμαράκης ανέφερε ότι δεν έχει μιλήσει για το θέμα με τους πρώην πρωθυπο-
υργούς και πρώην προέδρους του κόμματος Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τις ώς τώρα πληροφορίες, πρόθεση να ανακοινώσει υποψηφιότητα έχει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε απολύτως ορθή την επιλογή
να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκλογής προέδρου, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν θα είναι ή όχι
υποψήφιος.

Σταθερός στην πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ εμφανίστηκε ο περιφ-
ερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, μιλώντας στο Πρακτορείο 104,9 FM.

Την Τετάρτη στις 18:00 η
συνάντηση Γιούνκερ-Τσίπρα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, θα
έχει αύριο στις Βρυξέλλες ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στις
18:00 ώρα Ελλάδος.

Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος σημείω-
σε ότι η συνάντηση των δύο ανδρών συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλε-
φωνικής συνομιλίας τους.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής για το
προσφυγικό ζήτημα, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων ως
χώρα πρώτης εισόδου για τους πρόσφυγες.

Δικαιολογητικά παραχώρησης των Οικο-
γενειακών τάφων ζητά ο δήμος Αχαρνών

Έγγραφα και δικαιολογητικά που θα επαληθεύουν την παραχώρηση χρήσης
Οικογενειακού τάφου στο νεκροταφείο Αχαρνών ζητά ο δήμος από τους αγο-
ραστές προκειμένου να δημιουργηθεί ιδιαίτερος φάκελος για κάθε περίπτωση.

Παράλληλα, καλεί όσους δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες εργασίες να προσ-
κομίσουν, με τη σειρά τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά λόγω παραβίασης του Κανο-

νισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται όσοι έχουν παραχωρητήρια χρήσης Οικογενειακού Τάφου, να προσ-

κομίσουν εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης, τα πιο κάτω έγγραφα:
Παραχωρητήριο Συμβόλαιο ή Προσύμφωνο Παραχώρησης
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Απόδειξη Πληρωμής για παραχώρηση (αγορά) του χώρου
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
Τιμολόγιο ή απόδειξη κατασκευής Μνημείου

Προκειμένου να επαληθευτεί η παραχώρηση και να δημιουργηθεί ιδιαίτερος φάκελος
για κάθε Οικογενειακό Τάφο.

Επίσης καλούνται όσοι έχουν παραχωρητήρια χρήσης Οικογενειακού Τάφου αλλά
– Δεν έχουν προβεί σε ανέγερση μνημείου
–  Έχουν διακόψει την κατασκευή στα μπετά
Να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ προσκομίζοντας και τα πιο πάνω δικαιολογητικά, λόγω παρ-

αβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών, στο Νέο Νεκροτα-
φείο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2401933, 210-2477509



8-θριάσιο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

VW: Σε 11 εκατ. οχήματα σε όλο τον
κόσμο το λογισμικό παραποίησης ρύπων

Ηκρίση στη
Vo l kswagen
λ α μ β ά ν ε ι

α ν υ π ο λ ό γ ι σ τ ε ς
διαστάσεις καθώς ο
γίγαντας της
αυτοκινητοβιομηχανίας
δέχεται από παντού
επιθέσεις, οι
οικονομικές συνέπειες
του σκανδάλου για την
παραποίηση των
ελέγχων ρύπων έχουν
ήδη αρχίσει να γίνονται
αισθητές, η μετοχή του ομίλου κάνει βουτιά για δεύτερη ημέρα, ενώ η εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να προβλέψει το ποσό των 6,5 δισ. ευρώ για το γ' τρίμηνο του
οικονομικού έτους, επιβαρύνοντας τον ισολογισμό του 2015.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα ανά τον κόσμο είναι
εξοπλισμένα με το λογισμικό παραποίησης των μετρήσεων των ρύπων που
ανακαλύφθηκε στις ΗΠΑ.

«Εσωτερικές έρευνες έδειξαν ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι παρόν και σε άλλα
οχήματα ντίζελ του ομίλου» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Volkswagen, της μητρικής
εταιρείας της μάρκας VW, αλλά και των Audi, Skoda, Seat και Porche. Μέχρι στιγμής η
ύπαρξη του λογισμικού είχε διαπιστωθεί σε 500.000 αυτοκίνητα VW και Audi που είχαν
πωληθεί στις ΗΠΑ.

Η παραποίηση με στόχο τη χειραγώγηση των αντιρυπαντικών ελέγχων αφορά τους
κινητήρες ντίζελ τύπου EA189, κατά συνέπεια «περί τα 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα
παγκοσμίως», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η Volkswagen δίνει στην ανακοίνωσή της τη διαβεβαίωση ότι εργάζεται εντατικά για
την αποκατάσταση των ανωμαλιών με τη λήψη τεχνικών μέτρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου στις ΗΠΑ Μάικλ Χορν παραδέχθηκε κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης στο Μπρούκλιν σήμερα ότι η εταιρεία «τα έκανε θάλασσα» και ότι
αποδείχθηκε ανέντιμη απέναντι τις ρυθμιστικές αρχές και τους πελάτες της.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο βάσει των πωλήσεών της απειλείται
με πρόστιμο 18 δισ. δολαρίων από τις αμερικανικές αρχές, την άσκηση δίωξης κατά
στελεχών της και υποβολή μηνύσεων από πελάτες και μετόχους.

Πλήρη διαφάνεια ζήτησε η Μέρκελ
Η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ ζήτησε από την Volkswagen «πλήρη

διαφάνεια» και γρήγορες εξηγήσεις.
«Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση, το θέμα είναι τώρα να υπάρξει πλήρης

διαφάνεια, να ξεκαθαρίσει ολόκληρη η υπόθεση» δήλωσε η Μέρκελ σε
δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Η καγκελάριος υπογράμμισε πως ο γερμανός υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ
Ντόμπριντ βρίσκεται σε στενή επαφή με τον όμιλο του Βόλφσμπουργκ (βόρεια
Γερμανία), που ήταν μέχρι τώρα ένα καύχημα της γερμανικής βιομηχανίας. Ο
Ντόμπριντ είχε από χθες συνομιλίες με τον επικεφαλης της Volkswagen Μάρτιν
Βίντερκορν, ο οποίος βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τον
γερμανικό Τύπο.

«Ο υπουργός Μεταφορών βρίσκεται σε στενή επαφή με την εταιρεία, την
Volkswagen. Και ελπίζω ότι τα γεγονότα θα τεθούν στο τραπέζι το συντομότερο
δυνατόν» τόνισε η καγκελάριος Μέρκελ.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel, που επικαλείται ανώνυμες πηγές
από το εποπτικό συμβούλιο της αυτοκινητοβιομηχανίας, είπε ότι ο Βίντερκορν θα
αντικατασταθεί από τον επικεφαλής της μονάδας της Porsche. Ωστόσο, εκπρόσωπος
της Volkswagen χαρακτήρισε το δημοσίευμα «γελοίο».

Κομισιόν: Πρόωρη η λήψη μέτρων
Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε σήμερα ότι είναι πρόωρο να ληφθούν «μέτρα

άμεσης επιτήρησης» στην Ευρώπη μετά τις αποκαλύψεις για την παραποίηση των
τιμών εκπομπής ρύπων από την γερμανική Volkswagen στις ΗΠΑ.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη Volkswagen τόσο στις ΗΠΑ όσο
και στη Γερμανία» ανέφερε με γραπτή απάντηση στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος
της Κομισιόν.

«Άρα είναι πρόωρο να σχολιάσει κανείς εάν απαιτούνται άμεσα και ειδικά μέτρα
επιτήρησης στην Ευρώπη και εάν τα οχήματα που πουλήθηκαν από τη Volkswagen
στην Ευρώπη επηρεάστηκαν επίσης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Λουσιά Κοντέ,
διαβεβαιώνοντας ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει το θέμα «πολύ σοβαρά».

«Πρέπει να φθάσουμε στο βάθος του θέματος» υποσχέθηκαν οι Βρυξέλλες.
«Για το καλό των καταναλωτών και του περιβάλλοντός μας, χρειαζόμαστε να είμαστε

σίγουροι ότι η βιομηχανία σέβεται αυστηρά τα καθορισμένα όρια για την εκπομπή
ρύπων» υπογράμμισε η εκπρόσωπος.

Οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών είναι υπεύθυνες για την έγκριση του οχήματος
και το σεβασμό των ορίων, διευκρίνισε η Κοντέ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ «είναι έτοιμη να
συγκαλέσει μια συνεδρίαση με τις εθνικές αρχές» πάνω στο θέμα αυτό, χωρίς, ωστόσο,

Πλεόνασμα στο τoυριστικό ισοζύγιο
στο επτάμηνο του 2015

Τα 12 εκατομμύρια
άγγιξε ο αριθμός
των τουριστών που

επισκέφθηκε τη χώρα μας
στο επτάμηνο Ιανουαρίου
Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος
η εισερχόμενη ταξιδιωτική
κίνηση την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Ιουλίου 2015 αυξήθηκε
κατά 14,2% και διαμορ-
φώθηκε στις 11.974.000
ταξιδιώτες, έναντι
10.487.000 ταξιδιωτών την
αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να αυξηθούν φέτος
κατά 6,2% στα 6,7 δισ.ευρώ.

Οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση κατά 10,2% των εισπράξεων από κατοίκους των
χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.2 δισ. ευρώ, και δευτερευόντως
στην αύξηση κατά 1,2% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της
ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ.

Σκάκι, θέατρο και χορός συνεχίζουν την
πολύχρονη δράση τους στο δήμο Φυλής

Τρεις ενδιαφέρου-
σες δραστηριότ-
ητες που συνδυά-

ζουν την έκφραση, τη
δημιουργικότητα, τη τεχνι-
κή και την παράδοση
άνοιξαν, όπως κάθε
χρόνο, τις πόρτες τους
στο δήμο Φυλής για να
υποδεχθούν τους ενδιαφ-
ερόμενους για τη νέα
σεζόν.

Πρόκειται για τη θεατρι-
κή σκηνή Ζεφυρίου, με
τμήματα για παιδιά δημο-
τικού, γυμνασίου και
Λυκείου αλλά και το εξαιρ-
ετικό τμήμα ενηλίκων,
που αναμένεται να «πειρ-
αματιστεί» σε νέους θεα-
τρικούς δρόμους, το Σκα-
κιστικό σύλλογο ΔΗΚΕΠ
με τα μαθήματα σκάκι
που ενισχύουν τις δεξιότ-
ητες των παιδιών και τη
σχολή παραδοσιακών
χορών δήμου Φυλής, που
αναπτύσσει τη γνωριμία
μικρών και μεγάλων με
χορούς από όλη την
Ελλάδα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                          
FAX: 2132042714                                                                          
e - m a i l
:dperiouspromhth@fyli.gr                        
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21/ 9/2015
Αρ. Πρωτ.:      43390
Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακ-
ηρύσσει ότι στις 30 / 9 / 2015
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗκαι από ώρα
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα  και στην
αίθουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’
( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιό-
σια )  , θαδιεξαχθεί ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Δια-
γωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3463/06,
και του Π.Δ. 28/80 ΜΕ
Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Μ Ε Ν Ε Σ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ   «
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB ΜΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ  »,  με
τους ακόλουθους όρους:
Η συνολική προϋπολογισθ-

είσα δαπάνη ορίζεται στα
73.310,00 € ( συμπ/νου
Φ.Π.Α) .
Αναλυτικότερα :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
59.601,62 €
Φ.Π.Α. 23%
13.708,38 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
73.310,00 €
Η Εγγύηση συμμετοχής υπο-
λογίζεται σε ποσοστό 2%επί
της προεκτιµόµενης αξίαςτου
ενδεικτικού προϋπολογισμού
εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα µε
το (α) εδάφιο της 1ης παρα-
γράφου του 157ου άρθρου
του Ν. 4281/2014και
βεβαιώνεται με την προσκόμι-
ση ισόποσου γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή άλλου αναγνωρι-
σμένου ιδρύματος ή εγγυητι-
κής επιστολής αναγνωρισμέν-
ης Τράπεζας που θα έχει
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα
τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. 
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμε-
τοχής που πρέπει να κατατεθ-
εί από κάθε ενδιαφερόμενο θα
ανέρχεται στο ποσό των (
1.192,03 € ) .
Τόπος παράδοσης των προ-
σφορών : Αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη του Δήμου Φυλής

( Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιό-
σια ).
Γλώσσα : Ελληνική .
Δικαίωμα συμμετοχής στο δια-
γωνισμό έχουν:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκ-
τοί : 
1. Έλληνες και αλλοδαποί
υποψήφιοι. 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά
και αλλοδαπά. 
3. Συνεταιρισμοί. 
4. Ενώσεις. 
Τα έξοδα δημοσίευσης ή
τυχόν επαναδημοσίευσης της
παρούσης βαρύνουν τον ανά-
δοχο .
Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφ-
ερόμενοι 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 ηλεκτρ-
ονικά από τη διεύθυνση http:
// www.fyli.gr  . 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Μαραθώνιος περιμένει τον καινούριο υπουργό
Εργασίας τις επόμενες ημέρες, καθώς, σύμφω-
να με το νέο μνημόνιο, θα πρέπει μέχρι το

τέλος του μήνα και τους επόμενους τρεις μέχρι το τέλος
του χρόνου να μπουν σε τροχιά νομοθέτησης και υλο-
ποίησης μια σειρά από μέτρα που αναμένεται να αλλά-
ξουν άρδην τον ασφαλιστικό ''χάρτη''.

Πιο συγκεκριμένα μέσα στο μήνα θα πρέπει να νομοθ-
ετηθούν μέτρα που έχουν να κάνουν καταρχήν με μια στε-
νοτερη σύνδεση εισφορών-παροχών, ενώ πρέπει να διε-
υρυνθεί και να εκσυγχρονιστεί η βάση εισφορών για τους
αυταπασχολούμενους με στόχευση στο πραγματικό
εισόδημα (από το ονομαστικό που ισχύει σήμερα), εξα-
σφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο εισφορών. 

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, εξετάζεται ήδη πρόταση
για σύνδεση εισφορών ΟΑΕΕ με το πραγματοποιηθέν
εισόδημα, θέτοντας παράλληλα ένα κατώτατο επίπεδο
εισφορών.

Παράλληλα, οι φορείς του υπουργείου καλούνται σε
νομοθέτηση αναθεώρησης και εξορθολογισμού όλων των
διαφορετικών συστημάτων εγγυημένων συντάξεων
σύμφωνα με τις εισφορές και τον έλεγχο των πόρων.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, δε, θα πρέπει να διευθετ-
ηθούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα για την πλήρη ενο-
ποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων και κατάργηση σε
τρία έτη της χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους.

Ο Οκτώβριος που έρχεται αναμένεται εξίσου ''καυτός''
μήνας σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, καθώς η κυβέρνηση

μέχρι το τέλος του πρέπει να κατα-
ργήσει όλους τους έμμεσους φόρους
υπέρ συντάξεων και να τους αντι-
σταθμίσει είτε με μείωση παροχών
είτε με αύξηση εισφορών.

Στο «στόχαστρο» μπαίνει και το
ασφαλιστικό των αγροτών, καθώς
ξεκινά η σταδιακή εναρμόνιση των
παροχών ΟΓΑ με τα υπόλοιπα ταμεία.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στις
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με επιπ-
λέον ποινή 10% στην ήδη ισχύουσα
που στην παρούσα φάση είναι 6%. 

Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει,
επίσης, να νομοθετηθεί η σταδιακή
κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος
του 2019, με ''εκκίνηση''από τον Μάρ-
τιο του 2016 για τους δικαιούχους
που παίρνουν το πιο υψηλό επίδομα. 

Θα πρέπει επίσης εντός του μήνα
να εξευρεθούν άμεσα αντισταθμιστι-
κά στην δικαστική απόφαση του 2012 για τα συνταξιοδο-
τικά μέτρα.

Στο... δρόμο και η ενοποίηση ταμείων κοινωνικής ασφ-
άλισης 

Σύμφωνα εξάλλου με τα προαπαιτούμενα των δανει-
στών, ώς τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να ενοποιηθούν όλα
τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης σε μία ενιαία οντότητα, βασι-
σμένη στη δομή και την οργάνωση του ΙΚΑ, με κεντρικό
μητρώο και ενιαίες υπηρεσίες. 

Την ίδια στιγμή, σχεδιάζεται μέχρι το τέλος 2016 η
δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων, ενώ η δήλωση
και η είσπραξη εισφορών παραπέμπεται ως αρμοδιότητα
στη φορολογική διοίκηση μέχρι το τέλος 2017.

«Καταιγίδα» στο ασφαλιστικό τους επόμενους τρεις μήνες - Ποιοι θίγονται
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο Δ.ΙΕΚ

Μεγάρων θα λειτουργήσουν  οι παρακάτω
ειδικότητες.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
–ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι αιτήσεις επιλογής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο

σύνδεσμο :https://iek.sch.gr
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα

21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι

που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις  παρα-
πάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Δ.ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360   -   FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr      -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   : iek-megar.att.sch.gr

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια προγραμματισμού  των νέων ειδικοτήτων για το φθινο-
πωρινό εξάμηνο 2015Β    το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις  παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360

E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθο-

δήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. 

Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να ανα-
πτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προ-
σωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξι-
ότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.  

Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις  οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάν-
νη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αχαρνές
8/9/2015
Τηλ.:(+30) 213 2072330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο
ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει
υποβάλει αίτηση για αλλαγή
επωνύμου από
<<ΠΟΛΙΑΚΟΒ>> σε
<<ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ>>.

Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)

ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημο-
τικής Κατάστασης, Φιλαδελφ-
είας 87 Αχαρνές τις αντιρρή-
σεις του για την πιο πάνω
αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
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Προσωρινή στέγη στο Τae Kwon Do για
οικογένειες προσφύγων ύστερα από συντο-
νισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής

και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Άμεση και αποτελε-
σματική ήταν η
ενεργοποίηση της

Περιφέρειας Αττικής, που
σε αγαστή συνεργασία με
το Δήμο Παλαιού Φαλήρ-
ου, από χθες το βράδυ
διαμόρφωσε τις συνθήκες
προσωρινής διαμονής
οικογενειών προσφύγων
στο χώρο του Τae Kwon
Do στο Π. Φάληρο. Πρό-
κειται για μία λύση που θα
διαρκέσει μέχρι την Παρ-
ασκευή 25 Σεπτεμβρίου,
καθώς το στάδιο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων διορ-
γανώσεων.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, στη χθεσινή επικοινωνία
που είχε με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μουζάλα σχετικά με τη
φιλοξενία οικογενειών προσφύγων στις εγκαταστάσεις του Τae Kwon Do στο Π. Φάλ-
ηρο, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Π. Φαλήρου στις οικογένειες
των προσφύγων, δεδομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι υπηρεσίες του
Δήμου Π. Φαλήρου τέθηκαν επί ποδός για την υποδοχή και τη σίτιση των οικογενειών
των προσφύγων, ενώ η υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου φροντίζει να παρέχονται οι απα-
ραίτητες ιατρικές υπηρεσίες. 

Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι «υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με την πρέ-
πουσα ευαισθησία, ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα». Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η ενημέρω-
ση του αρμόδιου υπουργού, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες είναι άμεση και συνεχής».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, κ.
Χρήστος Καπάταης, δήλωσε ότι Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις του
Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας, ώστε να προετοιμάζεται εκεί η σίτιση των
προσφύγων, ενώ την καθαριότητα έχει αναλάβει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Επιπλέον,
εξασφάλισε, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών κ.
Μόσχο, την παροχή τροφίμων. Ακόμη, κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων, θα παρασχε-
θεί ιατρική φροντίδα από γιατρούς της Αστυνομίας. 

Στο χώρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων, παραβρίσκεται
και εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργού.

Πρέπει να σημειωθεί και η πολύτιμη προσφορά εθελοντών που, κρατώντας την ανων-
υμία τους, συμβάλλουν στην προσπάθεια, προσφέροντας ρούχα και άλλα είδη.

Πώς θα πληρωθεί η αυξημένη
έκτακτη εισφορά

Επιβαρύνσεις περιμένουν
τους φορολογούμενους το
αμέσως προσεχές διά-

στημα. Οι ρυθμίσεις του μνημονίου
που ψηφίστηκαν πριν τις εκλογές
προβλέπουν μεταξύ άλλων και την
αύξηση στην έκτακτη εισφορά. 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπον-
ται , για όσους έχουν εισοδήματα
από 12.000 έως 30.000 ευρώ δεν
αλλαγή. Θα πληρώσουν όσα είχαν
υπολογίσει, είτε μέσω της φορολο-
γικής τους δήλωσης, είτε μέσω της
μηνιαίας παρακράτησης του μισθού τους.

Όσοι, όμως έχουν εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, με δεδομένο είδαν τους συντε-
λεστές της έκτακτης εισφοράς να αυξάνονται με το νέο Μνημόνιο αναδρομικά από τον
Ιανουάριο του 2015.

Ειδικότερα, η κλίμακα της έκτακτης εισφοράς διαμορφώνεται ως εξής:
12.001 - 20.000 ευρώ: 0,7%
20.001 - 30.000 ευρώ: 1,4%
30.001 - 50.000 ευρώ: από 1,4% αύξηση σε 2%
50.001 - 100.000 ευρώ: από 2,1% σε 4%
100.001 - 500.000 ευρώ: από 2,8% σε 6%
500.001 ευρώ και πάνω: από 2,8% σε 8%
Σημειώνεται πως για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνο-

λικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσό-
μενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται σε κλιμάκια εισοδήματος, αλλά στο συνολικό εισόδ-
ημα.

Προσωρινή στέγη στο Τae Kwon Do για
οικογένειες προσφύγων ύστερα από συντο-
νισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής

και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Άμεση και αποτελεσματική ήταν η ενεργοποίηση της Περιφέρειας Αττικής, που
σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, από χθες το βράδυ
διαμόρφωσε τις συνθήκες προσωρινής διαμονής οικογενειών προσφύγων στο

χώρο του Τae Kwon Do στο Π. Φάληρο. Πρόκειται για μία λύση που θα διαρκέσει μέχρι
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς το στάδιο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο λόγω
προγραμματισμένων διοργανώσεων.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, στη χθεσινή επικοινωνία
που είχε με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μουζάλα σχετικά με τη
φιλοξενία οικογενειών προσφύγων στις εγκαταστάσεις του Τae Kwon Do στο Π. Φάλ-
ηρο, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Π. Φαλήρου στις οικογένειες
των προσφύγων, δεδομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι υπηρεσίες του
Δήμου Π. Φαλήρου τέθηκαν επί ποδός για την υποδοχή και τη σίτιση των οικογενειών
των προσφύγων, ενώ η υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου φροντίζει να παρέχονται οι απα-
ραίτητες ιατρικές υπηρεσίες. 

Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι «υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με την πρέ-
πουσα ευαισθησία, ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα». Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η ενημέρω-
ση του αρμόδιου υπουργού, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες είναι άμεση και συνεχής».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, κ.
Χρήστος Καπάταης, δήλωσε ότι Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις του
Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας, ώστε να προετοιμάζεται εκεί η σίτιση των
προσφύγων, ενώ την καθαριότητα έχει αναλάβει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Επιπλέον,
εξασφάλισε, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών κ.
Μόσχο, την παροχή τροφίμων. Ακόμη, κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων, θα παρασχε-
θεί ιατρική φροντίδα από γιατρούς της Αστυνομίας. 

Στο χώρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων, παραβρίσκεται
και εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργού.

Πρέπει να σημειωθεί και η πολύτιμη προσφορά εθελοντών που, κρατώντας την ανων-
υμία τους, συμβάλλουν στην προσπάθεια, προσφέροντας ρούχα και άλλα είδη.

Απόλυτα φυσιολογικά, λοιπόν, κι ως υπεύθυνη Δημοτι-
κή Αρχή, δεν περιορίσαμε το ενδιαφέρον μας στην κοινωνική ένταξη, στο στεγαστικό
τους πρόβλημα, στις αυθαίρετες κατοικίες τους ή στις κομμένες συντάξεις των συμπο-
λιτών μας. Είδαμε αυτό που αρνήθηκε να δει κατάματα η Ελληνική Πολιτεία, που τους
υποσχέθηκε γραπτώς, πάρα πολλά, αλλά τα αθέτησε στο σύνολό τους: Το γεγονός ότι,
τούτοι οι νέοι Ασπροπύργιοι, διέθεταν μόρφωση που έμεινε ανεκμετάλλευτη, κι ήταν
φορείς μιας γλώσσας και μιας κουλτούρας, της ρωσικής, που δεν πρέπει να απολέσουν.
Έτσι, ήμασταν εμείς, ως Δήμος Ασπροπύργου, που ζητήσαμε τη συνεργασία της Πρε-
σβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα, για να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς
τους με τους τόπους όπου έζησαν, αλλά και για να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους,
μια γλώσσα που θα χανόταν, αργά ή γρήγορα, αν οι νέοι που τη μιλούν δεν μάθουν να
τη γράφουν και να τη διαβάζουν. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε η υπογραφή Πρωτοκόλ-
λου Συνεργασίας με το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο στην Αθήνα, τα
Τμήματα Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας, που συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά, με
εκπληκτική συμμετοχή, καθώς και οι συναυλίες με Ρώσους μουσικούς, που προβάλλει
το Δημοτικό Τηλεοπτικό κανάλι μας, το "attica tv". Ως επιστέγασμα, όμως, των προ-
σπαθειών μας, θέσαμε εξαρχής την αδελφοποίηση του Δήμου μας, με ένα Δήμο της
Μόσχας, γιατί πιστεύουμε πως, από μια τέτοια συνεργασία έχουμε να δώσουμε και να
πάρουμε πολλά. Με τη στήριξη του Ρωσικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού Κέντρου
και την καθοριστική βοήθεια του Εκδότη της ρωσόγλωσσης εφημερίδας «Αθηναικός
Κούριερ», κ. Θεόδωρου Ιγνατιάδη, προχωρήσαμε στην επιλογή του Δήμου, στον οποίο
θα προτείναμε συνεργασία. Με το σκεπτικό ότι έπρεπε να επιλέξουμε μια πόλη, με τα
χαρακτηριστικά που έχει ο Ασπρόπυργος. Κι η πόλη αυτή είναι η Ivanteevka, 20χμ βορ-
ειοανατολικά της Μόσχας.

Ιδίοις όμμασι και μετά από εκτενείς συνομιλίες μου, με τη Δημοτική Αρχή της πόλης,
διαπίστωσα πολλά κοινά σημεία με τον Ασπρόπυργο. Κυρίως, όμως, αντιλήφθηκα ότι,
ο Ρώσος ομόλογός μου, κ. Σεργκέι Γκρίντνεβ και οι συνεργάτες του, τρέφουν αισθήμα-
τα σεβασμού για την Ελλάδα και τους Έλληνες, κι έχουν την ίδια επιθυμία με εμάς, για
ανάπτυξη οικονομικών συνεργειών, με πρωταγωνίστριες τις επιχειρήσεις που έχουν
έδρα το Δήμο μας. Κατά συνέπεια, η ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής,
ανοίγει το δρόμο, για πολύπλευρη συνεργασία, φορέων απ΄ τον Ασπρόπυργο και την
Ivanteevka, στους τομείς της Οικονομίας, του Εμπορίου, της Επιχειρηματικότητας του
Τουρισμού και του Πολιτισμού. Κέντρα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου, με διακρ-
ιτή πολιτιστική και πνευματική ταυτότητα οι δύο πόλεις, μπορούν να θέσουν τις βάσεις
μιας πολύπλευρης συνεργασίας.

Σημαντικότατο, όμως, είναι και το πολιτικό μήνυμα της πρωτοβουλίας μας, αφού
εκδηλώνεται σε μια εποχή που ο Χριστιανισμός κι οι Χριστιανοί είναι υπό διωγμό, σε
πολλά μέρη του πλανήτη. Σε μια εποχή που -για πληθώρα λόγων- η Ρωσία ζει τις συνέ-
πειες μιας διεθνούς απομόνωσης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον των συνεπειών μιας
πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, αναζητώντας το δρόμο που οδηγεί στην ανάπτυξη.
Με άλλα λόγια, η συνεργασία μας με το Δήμο της Ivantevka, εκτός από την ενίσχυση
των δεσμών φιλίας, ανάμεσα σε δύο ομόδοξους λαούς, φιλοδοξούμε να σταθεί η αφο-
ρμή και η αφετηρία, για το άνοιγμα καινούριων οριζόντων για τους Νέους μας, ενώ ταυ-
τόχρονα τιμά εμπράκτως και τους χιλιάδες Ασπροπύργιους, Έλληνες με καταγωγή από
τον Πόντο, οι οποίοι κρατούν ζωντανή τη ρωσική γλώσσα, αλλά και την κουλτούρα του
τόπου όπου έζησαν, πριν έρθουν στην ιστορική Πατρίδα τους».
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Έρχονται κατασχέσεις εξπρές για χρέη στο
Δημόσιο - Αλλάζουν τα κριτήρια στις 100 δόσεις

Οι εκλογές
τελείωσαν και
τώρα ήρθε η

ώρα του λογαριασμού...
Δηλαδή αρχίζει και
επίσημα η εφαρμογή της
συμφωνίας με τους δανει-
στές και των μέτρων που
προβλέπει.

Ένα εξ αυτών, είναι οι
αλλαγές στη ρύθμιση των
100 δόσεων και μέσα στα
επόμενα 24ωρα αναμένε-
ται να υπογραφεί η σχετι-
κή απόφαση.

Σύμφωνα το νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο στη Βουλή, αναμένεται να υπάρξει
αύξηση του επιτοκίου στο 5% από το 3%. Παράλληλα, προβλέπεται επιβολή επιτοκίου
5% για οφειλές έως 5.000 ευρώ που ήταν άτοκες. Σε αυτό το πλαίσιο όμως οι φορολο-
γούμενοι μπορούν να παρακάμψουν το εν λόγω επιτόκιο εφόσον πληρούν ορισμένες
προϋποθέσεις:

Ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα.

Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το Ε9 να είναι αντικειμενικής αξίας έως
150.000 ευρώ.

Η βασική οφειλή που θα υπάγεται στη ρύθμιση να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέν-
τος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Βάσει του νόμου, υπάρχει η δυνατότητα μείωση του αριθμού των δόσεων στην
περίπτωση που ο οφειλέτης έχει την οικονομική ευχέρεια να τις αποπληρώσει. Τα ωστό-
σο, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση η
οποία θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.  

Ωστόσο, οι ασυνεπείς οφειλέτες θα χάνουν τη ρύθμιση. Αυτό θα ισχύει για όσους δεν
έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (ατομικές ή αυτές για
τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής) μέσα σε τρεις μήνες από την προθεσμία πληρ-
ωμής.

Το μνημόνιο  προβλέπει ακόμη κατασχέσεις με διαδικασίες εξπρές για όσους χρω-
στούν στην εφορία πάνω από 70.000 ευρώ. Επιπλέον το ακατάσχετο για μισθούς και
συντάξεις μειώνεται στα 1.000 από τα 1.500 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι αλλαγές στις 100 δόσεις, θα τεθούν σε ισχύ δύο μήνες μετά την
ψήφιση του μνημονιακού νόμου δηλαδή μετά τις 14 Οκτωβρίου.

«Έκρηξη» στα ληξιπρόθεσμα
Την ίδια στιγμή, τα ληξιπρόθεσμα, παλιά και νέα, χρέη προς τις εφορίες άγγιξαν τα 80

δισ. ευρώ.
Μόνο τον Αύγουστο, αυξήθηκαν κατά 645 εκατ. ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους

έχουν καταγραφεί 6,9 δισ. ευρώ νέες οφειλές.

Με πτώση 2,32% έκλεισε το
Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω
αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο του σκανδάλου
της Volkswagen.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, καθώς οι επεν-
δυτές ανησυχούν ως προς την διαδικασία και το κόστος της νέας ανακεφαλαιοποίησης
των συστημικών τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 677,47 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,32%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 700,22 μονάδες (+0,96%) και

κατώτερη τιμή στις 673,37 μονάδες (-2,91%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 33,949 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλ-

λαγών ανήλθε στα 173.738.859 τεμάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,77%, ενώ ο

δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,14%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της

ΕΧΑΕ (+2,78%), της Aegean Airlines(+0,56%) και της Jumbo (+0,50%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-11,21%), της

Alpha Bank (-10,69%), της Eurobank (-8,11%), της Εθνικής (-6,56%), της Ελλάκτωρ (-
5,33%), του ΟΛΠ (-4,39%), των ΕΛΠΕ (-4,07%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-4,05%) και της Motor
Oil (-3,44%).

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών (+2,35%), της Υγείας (+0,79%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+0,37%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-8,56%),
του Πετρελαίου (-3,69%), των Τροφίμων (-2,35%) και των Κατασκευών (-2,30%).

Ανοδικά κινήθηκαν 27 μετοχές, 63 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Audiovisual+24,14%, Ακρίτας +15,15%,

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ +9,98%, Γ.Ε. Δημητρίου +8,33% και Αστήρ Παλάς +8,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Πειραιώς -11,21%, Alpha Bank -

10,69%, Ιντερτέκ -10,00%, Revoil -9,83% και Ειδησεοφωνική Ελλάς -9,80%.

Μέρκελ: Η Ελλάδα δεν μπο-
ρεί να φυλάξει μόνη τα εξω-

τερικά σύνορα της ΕΕ

Ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έκανε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, στη διάρκεια
κοινών δηλώσεων με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Γιούχα Σίπιλα, επι-

σημαίνοντας παράλληλα ότι «μόνη της η Ελλάδα, χωρίς την στήριξη της Τουρκίας,
δεν μπορεί να το κάνει». Η κ. Μέρκελ, ενόψει και της αυριανής έκτακτης Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ για την προσφυγική κρίση, κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να σεβα-
στούν την ηθική τους υποχρέωση και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια, ενώ ανέ-
δειξε ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση «συντεταγμένης διαδικασίας».

«Έχουμε την εντύπωση ότι η συνολική διαδικασία με τους πρόσφυγες εξελίσσε-
ται άτακτα. Πρέπει, όμως, να τα καταφέρουμε -και θα τα καταφέρουμε. Είμαστε
πεπεισμένοι, και για αυτό πάντα λέω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά φυσικά χρει-
αζόμαστε δείγματα τάξης και σε αυτά περιλαμβάνεται και η επιτήρηση των εξωτερ-
ικών συνόρων, η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Και αυτό δεν θα μπορέσουμε
να το καταφέρουμε μόνοι μας. Μόνη της η Ελλάδα, χωρίς την στήριξη της
Τουρκίας, δεν μπορεί να το κάνει», δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος και επανέλα-
βε την ανάγκη να συζητηθεί η συνολική κατάσταση και με την Τουρκία προκειμένου
να αποκατασταθεί μια συντεταγμένη διαδικασία.

Πάνω από 14 δισ. ευρώ χρωστούν οι
εργοδότες στο ΙΚΑ- Αρχίζουν εισπράξεις

Στα 14 δισ. ευρώ
φτάνουν οι συνο-
λικές οφειλές των

εργοδοτών στα ασφαλιστι-
κά ταμεία, χρήματα για τα
οποία, αν δεν υπάρξει
παράταση στην περίοδο
χάριτος που έχει δοθεί
λόγω των capital controls,
ξεκινά ένας αγώνας για
είσπραξή τους από τις
αρχές του επόμενου μήνα.

Έχοντας πλέον πίσω
μας τις εκλογές και στο
δρόμο για μια εξομάλυνση
της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, τα ταμεία ανασκουμπώνονται για να εισπρά-
ξουν τα χρωστούμενα από τις επιχειρήσεις, προχωρώντας ακόμα και σε δραστικά
μέτρα, βοηθούντος και του... μνημονίου που πλέον δίνει την άδεια και για ελεύθερη πρό-
σβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει υπουργική απόφαση για την έναρξη είσπραξης
των ασφαλιστικών οφειλών, η οποία όμως μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη έχει ανασταλεί λόγω
της άσχημης οικονομικής συγκυρίας και αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τις αρχές
Οκτώβρη. 

Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 600.000 οφειλέτες θα λάβουν καταρχάς ηλεκτρονικά -
όσοι είναι πιστοποιημένοι- μηνύματα για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Αν εκείνοι δεν ανταποκριθούν, τότε το ΚΕΑΟ -Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών-, που είναι το αρμόδιο για την είσπραξη των οφειλών, θα προχωρήσει σε ειδο-
ποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Αν και πάλι δεν υπάρχει ανταπόκριση, τότε οι φορείς του κέντρου προχωρούν στο
κλείσιμο του ΑΠΔ, δηλαδή στην αφαίρεση της δυνατότητας ενός εργοδότη να δηλώνει
τους εργαζομένους, ενώ στην συνέχεια, δίνεται πλέον η δυνατότητα-που τους παρέχε-
ται μέσω μνημονίου -να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφει-
λετών. 

Το τελικό στάδιο είναι η λήψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των
οφειλετών, αν φυσικά αυτά υπάρχουν, ή ακόμα και κατασχέσεις μέρους της όποιας περ-
ιουσίας τους, σε ποσό βέβαια που αντιστοιχεί σε αυτά που χρωστούν στο κράτος. 

Τους τελευταίους μήνες έχουν συσσωρευθεί εκατομμύρια ευρώ ως οφειλές από τους
έλληνες εργοδότες, με την υπηρεσία τους επόμενους μήνες να προβαίνει σε αγώνα
δρόμου για να εισπράξει αυτά τα χρήματα.

Σύμφωνα με την συντονίστρια του Κέντρου Κ. Χατζηευσταθιάδου, η διαδικασία της
είσπραξης, παρότι, θα έχει πλέον διευκολύνσεις όπως η πρόσβαση στους τραπεζικούς
λογαριασμούς, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορολογούμενου, με στόχο η
υπηρεσία να λαμβάνει με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να συναντήσει πολλά εμποδια. 

Όπως τονίζει Μετά από κάποιο διάστημα που είχε γίνει αναστολή της υπουργικής
απόφασης, υπάρχει περίπτωση στις αρχές του μήνα να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία
είσπραξης. Οι οφειλές υπολογίζονται πάνω από 14 εκατ. ευρώ, τα οποία κυρίως χρω-
στούν οι εργοδότες και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Εξάλλου, οι εργοδότες είναι αυτοί που
έχουν κατά βάση και τις μεγαλύτερες ανεξόφλητες εισφορές.

Αν τελικά ξεκινήσουμε την διαδικασία, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι θα έχει αποτε-
λέσματα. Υπάρχει τέτοια οικονομική δυσπραγία που θεωρώ δύσκολο να φτάσουμε
στους στόχους που θέλουμε μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. 
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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:
6947310243  (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  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  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 για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626
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