
ΑΑππέέρρααννττοο
ννεεκκρροοττααφφεείίοο
εεππιικκίίννδδυυννωωνν

ααπποοββλλήήττωωνν    οο
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  
SSOOSS  ααππόό

66..000000
ττόόννοουυςς
ξξυυλλεείίααςς  

ΠΠρροοκκααττααρρκκττιι--
κκήή  έέρρεευυνναα  γγιιαα
ττιιςς  υυπποοθθέέσσεειιςς
ππααρράάννοομμηηςς
εεππιισσττρροοφφήήςς

ΦΦΠΠΑΑ

Πρώτη
φορά κανο-
νική Δεξιά

ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν
ααρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο

ΑΑμμεερριικκήήςς  ΔΔηημμήήττρρ--
ιιοο  εείίχχεε  οο  ΑΑλλέέξξηηςς

ΤΤσσίίππρρααςς

Με εντατικούς ρυθ-
μούς προετοιμάζε-
ται ο Δήμος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας

ενόψει της χειμερι-
νής περιόδου.

110000  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν
ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ  ΑΑγγρροοττιικκοούύ

ΣΣυυννεεττααιιρριισσμμοούύ  
ΕΕρρυυθθρρώώνν..  

ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι……

Βόμβα ΔΝΤ: Κίνδυνος να μην
εκταμιευθεί η δόση των 

3 δισ. ευρώ

Έτσι θα δοθούν οι εκπτώσεις του
ΕΝΦΙΑ - Ολόκληρη η απόφαση

Προσλήψεις 11.000 αναπληρωτών ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Παιδείας

Διαδικτυακή συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
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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

2-θριάσιο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,

2105580002

Ελευσίνα
Σκανδαλη Ρένα Ηρώων Πολυτεχνείου 6 -

Μαγούλα, 2105558491

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν.

84, 2105556375

Αχαρνές
Κουτσουμάνη Τούλα Γ. Φιλαδελφείας 203,

2102385253

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 &

Μαστραχά 2, 2102471660

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,

2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ4,
8, 12, 16, 20, 24, 28.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Μερική Συννεφιά

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 16 εως 23
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 53%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Κυπριανός, Κυπριανή

Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα,
Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών

Ύπατη Αρμοστεία: Σχεδόν
1,5 εκατ. πρόσφυγες στην

Ευρώπη μέχρι το 2016
Περαιτέρω έξαρ-
ση αναμένεται να
παρουσιάσουν οι

προσφυγικές ροές το
2016, σύμφωνα με τι
εκτιμήσεις της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες. 

Ειδικότερα, για
φέτος και του χρόνου
αναμένεται να φτά-
σουν 1,4 εκατομμύρια πρόσφυγες,  διαπλέοντας τη
Μεσόγειο φέτος και του χρόνου. Πρόκειται για μια από-
τομη αύξηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις για
850.000 πρόσφυγες.

«Η UNHCR προετοιμάζεται για την άφιξη έως και
700.000 ανθρώπων που επιζητούν ασφάλεια και διεθνή
προστασία στην Ευρώπη το 2015», αναφέρει το έγγραφο
αναφέρει η Ύπατη Αρμοστία. 

«...Είναι πιθανό να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερος
αριθμός αφίξεων το 2016, ωστόσο ο σχεδιασμός βασίζε-
ται προς το παρόν σε παρόμοια στοιχεία με αυτά του
2015», επισημαίνει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκο-
πο Αμερικής Δημήτριο είχε ο

Αλέξης Τσίπρας

Συνάντηση με
τ ο ν
αρχιεπίσκο-

πο Αμερικής
Δημήτριο είχε ο
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς
Αλάξης Τσίπρας,
κατά τη διάρκεια της
οποίας υπογράμμισε
την σημασία του
ρόλου της Αρχιεπισκοπής για την Ομογένεια των ΗΠΑ
και τον διαβεβαίωσε για την στενή συνεργασία των
ελληνικών αρχών στο έργο αυτό.

Ο κ. Τσίπρας και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής συζήτ-
ησαν επίσης για την ανέγερση της Εκκλησίας του Αγίου
Νικολάου, που καταστράφηκε με την πτώση των
Δίδυμων Πύργων στις 11/9, σαν ένα συμβολικό έργο
ελπίδας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο. 

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο για
το φιλανθρωπικό του έργο και τις πρωτοβουλίες του για
την στήριξη της Ελλάδας κατά την περίοδο της κρίσης,
ενώ συμφώνησαν ότι οι σχέσεις συνεργασίας θα
συνεχιστούν σε στενή και εγκάρδια βάση.

Ηεκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ στην κορυφή
της πολιτικής σκηνής μας δίνει μια
σειρά από πολύτιμα συμπεράσματα

για το πώς στήνεται στην μετά το 2009 εποχή
ένα επιτυχημένο κόμμα, ακόμη κι από το μηδέν.
Θα πει κανείς, μπορεί η Δεξιά να συναγωνιστεί
τα ψέματα και τη δημαγωγία της πρώτης φοράς
Αριστεράς ώστε να πάρει την εξουσία; Σε καμία
περίπτωση. Μπορεί όμως να πάρει μαθήματα
για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία τα
κόμματα, δημιουργώντας ένα ελκυστικό προϊόν
που θα αντέξει στο χρόνο και θα σταματήσει να
κουβαλάει τη ρετσινιά του «παλιού».

Μάθημα πρώτο: κομματικά ένσημα τέλος.
Ακούς ακόμη κι από νέους σε ηλικία
κομματικούς να αναπαράγουν τη λογική των
«ενσήμων». Όποιος είναι αρχαιότερος στο
κόμμα, προηγείται έναντι του καινούριου. Αυτό μπορεί να
διατηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες (είναι κάτι σαν την
επετηρίδα στο Δημόσιο), αλλά αποκλείει την ανανέωση
της Δεξιάς με καινούρια πρόσωπα και ιδέες. Άμα ήταν
έτσι, ας καταργούσαμε τις εσωκομματικές εκλογές κι ας
διορίζαμε απευθείας αυτόν με τη μακρύτερη διαδρομή
στη Νέα Δημοκρατία. Καμιά φορά, ιστορικά στελέχη που
πλέον ΔΕΝ ακούει η κοινωνία (ή τα απεχθάνεται σε
κάποιες περιπτώσεις) πρέπει να μένουν πίσω. Η νέα
ηγετική ομάδα της Δεξιάς θα κερδίσει τον κόσμο μόνο αν
τον πείσει πως δε διεπλάκη με το παλιό πολιτικό
κατεστημένο και πως αφουγκράζεται τα προβλήματά του.
Και να με συγχωρείτε, άλλα άνθρωποι που είναι 20 και 30
χρόνια βουλευτές, δεν μπορούν να το κάνουν. Στη λογική
των «ενσήμων», ο Αλέκος Αλαβάνος θα ήταν ακόμη
πρόεδρος του Συνασπισμού, ο οποίος- χωρίς το νεαρό
Τσίπρα στο τιμόνι- πιθανότατα θα ήταν εκτός Βουλής αντί
για κυβερνών κόμμα.

Μάθημα δεύτερο: μην αγκαλιάζετε τον εχθρό. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ το 1981, κήρυξαν
ολομέτωπη επίθεση στον αντίπαλο για να βγούνε νικητές.
Δαιμονοποίησαν τον όρο «Δεξιά», είχαν ριζοσπαστικό
πρόγραμμα (άσχετα που ήταν ξεκάθαρη απάτη) και δεν
προσπάθησαν ποτέ να καλλιεργήσουν «κλίμα
συναίνεσης». Η νέα Δεξιά θα είναι ΚΑΝΟΝΙΚΗ Δεξιά. Θα
μιλήσει για την ιστορική αποτυχία της Αριστεράς, θα
υπερασπιστεί παθιασμένα τον επιχειρηματία, θα κηρύξει
πόλεμο στους επαγγελματίες συνδικαλιστές και του
κηφήνες του Δημοσίου, θα βάλει στην ατζέντα τη
λαθρομετανάστευση και την ασφάλεια. Η
υποχωρητικότητα στο λόγο του αντιπάλου επιβεβαιώνει
την κυριαρχία του. Σε ένα τόσο συγκρουσιακό πολιτικό
σύστημα, η Δεξιά πρέπει να σπάσει τα δεσμά της
ιδεολογικής ασφυξίας που επιβάλλει η Αριστερά. Και για

να το κάνει, πρέπει να σταματήσει να δανείζεται τους
σκοπούς και τη ρητορική της τελευταίας. Για να
ανατινάξεις τα ιδεολογικά θεμέλια μιας σαρανταετίας,
πρέπει να αποδεχτείς ότι είναι προτιμότερο να χάσεις
εκλογές παρά να τις κερδίσεις σαν μια γαλάζια έκδοση
του σοσιαλισμού. Ειδάλλως, θα συνεχίσεις να κυβερνάς
σε διαλείμματα, υπηρετώντας την ατζέντα του αντιπάλου.

Μάθημα τρίτο: Δεν αρκεί να είσαι πρώτος στα
Πανεπιστήμια για να σε ψηφίζει η νεολαία. Η Αριστερά
είναι τριτοτέταρτη εκλογικά στα Πανεπιστήμια.
Παρολαυτά, η νεολαία ψηφίζει μαζικά, σχεδόν σαρωτικά,
τα κόμματά της. Γιατί; Γιατί πολύ απλά, η Αριστερά χτίζει
συνειδήσεις όταν η Δεξιά χτίζει γνωριμίες. Ο αριστερός
φοιτητής εργάζεται σαν στρατιώτης που διαπλάθει
πεποιθήσεις. Μπορεί να τον ψηφίζουν λιγότεροι, αλλά
ξέρουν γιατί τον ψηφίζουν και μεταδίδουν το μήνυμά του.
Οι δεξιές νεολαίες, ιδίως πριν το 2009, ήταν απολιτίκ
οργανώσεις, που ΣΚΟΠΙΜΩΣ απέφευγαν να μιλήσουν
ιδεολογικά για να μη χάσουν σταυρούς. Κι έτσι φτάσαμε
στην εποχή που οι μισοί νέοι ψηφίζουν Δεξιά στα
Πανεπιστήμια και Αριστερά στις εκλογές. Η κανονική
Δεξιά θα χτίζει δεξιές συνειδήσεις εντός του
Πανεπιστήμιου και θα μιλάει ιδεολογικά ακόμη κι αν χάσει
τους απολιτίκ σταυρούς. Ποτέ δεν τους είχε πραγματικά
έτσι κι αλλιώς.

Προσωπικά θα ψηφίσω τον υποψήφιο που θα μου
δείξει ότι έχει αντιληφθεί τα τρία αυτά μαθήματα, ώστε να
χτίσει μια νέα, κανονική Δεξιά. Ο καιρός είναι λίγος και η
εναλλακτική είναι μια παλαιοκομματική, γερασμένη πριν
καν ξεκινήσει.

Νταγγίνης Μιχάλης 
Φοιτητής Νομικής στο ΑΠΘ και συνιδρυτής του

Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων (www.mve.gr) που

Πρώτη φορά κανονική Δεξιά
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Απέραντο νεκροταφείο επικίνδυνων
αποβλήτων  ο Ασπρόπυργος 

SOS από 6.000
τόνους ξυλείας  

Έξι χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων
αποβλήτων βρίσκονται
εγκαταλελειμμένοι εδώ και δύο

περίπου χρόνια, στην θέση «Γκοριτσά», στον
Ασπρόπυργο, εγκυμονώντας σοβαρούς
κινδύνους για την δημόσια υγεία και το
περιβάλλον, ενώ οι αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, άγνωστο για ποιο
λόγο, αρκούνται σε ρόλο θεατή... 

Εν τω μεταξύ, αποθηκευμένοι στις
εγκαταστάσεις εταιρίας logistic στον
Ασπρόπυργο, παραμένουν εδώ και ένα
χρόνο, οι εκατό περίπου τόνοι υδραργύρου,
που παρανόμως,  διακινήθηκαν από την
γερμανική εταιρία «DELA GmbH RECYCLING
SOLUTIONS», στην Ελλάδα, επί συνόλου
1.100 τόνων υδραργύρου, που η γερμανική
εταιρία διακίνησε σε χώρες εντός κι εκτός
ευρωπαϊκής ένωσης. Και το σκηνικό συμπληρώνουν, με ότι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς,
οι χιλιάδες εγκαταλελειμμένες παλέτες, δίπλα στις αποθήκες φύλαξης του υδραργύρου, που συγκέντρωνε για να τις
«κόψει» πριονίδι, γνωστή εταιρία που χρεοκόπησε.

Τοξική βόμβα χαρακτηρίζονται οι περίπου έξι χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων ξυλείας, που επί διετία
παραμένουν εγκαταλελειμμένοι σε οικόπεδο, στην θέση «Γκοριτσά» στον Ασπρόπυργο.

Η εταιρία που ανέλαβε την διαχείρισή τους αρνείται να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, λόγω του υψηλού
κόστους διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων (υπολογίζεται 250 ευρώ/τόνο). Γιατί στον μειοδοτικό διαγωνισμό
που διενεργήθηκε και ανεδείχθη μειοδότρια, είχε χαρακτηρίσει το φορτίο ως μη επικίνδυνο απόβλητο, οπότε και έδωσε
πολύ χαμηλότερες τιμές.

Κι εδώ αρχίζει σειρά ερωτημάτων που χρήζουν σαφών απαντήσεων.
Το επίμαχο φορτίο, βάρους 5.800 τόνων, ήταν μοριοσανίδες και κόντρα πλακέ και φορτώθηκε στην Μαλαισία, με

προορισμό το Σουδάν. Ανοιχτά, όμως, του Κόλπου της Άκαμπα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αμπάρι την οποία το
πλήρωμα προσπάθησε να κατασβέσει με χημικά μέσα, χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, το αμπάρι κατακλύσθηκε με
θαλασσινό νερό. 

Μετά το Σουδάν, το πλοίο «θα έπιανε Πειραιά», όπου θα ξεφόρτωνε αλουμίνα. Σε ένα από τα αμπάρια του, όμως,
είχε πλέον και τα απόβλητα ξυλείας. Η πλοιοκτήτρια εταιρία ζήτησε από τον καπετάνιο να βρει νόμιμο διαχειριστή
αποβλήτων ξυλείας, στην Ελλάδα. Προσφέρθηκαν διάφορες αδειοδοτημένες εταιρίες και μειοδότησε η επίμαχος.

Το φορτίο αποβλήτων χαρακτηρίστηκε, ως μη επικίνδυνο. Οι τελωνειακές αρχές μάλιστα, το αποδέσμευσαν ατελώς,
χαρακτηρίζοντάς το, ως «υλικό άνευ αξίας» και όχι ως απόβλητο. Έτσι, παραλήφθηκε από την εταιρία διαχείρισης η
οποία το μετέφερε σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο, όπου άρχισε να τεμαχίζεται, με σκοπό να πωληθεί. Κατά τον
έλεγχο, μάλιστα, των τελωνειακών, ο τεμαχισμός παρουσιάστηκε, ως «καταστροφή υλικού άνευ αξίας».

Στην υπόθεση, όμως, έχουν ήδη παρέμβει οι επιθεωρητές, ζητώντας την συνδρομή της Εισαγγελίας Περιβάλλοντος,
που διέταξε κατάσχεση του φορτίου και διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, ώστε διαπιστευμένο εργαστήριο να
αποφανθεί για την επικινδυνότητα ή όχι του φορτίου.

Την σχετική διαδικασία απεδέχθη και η μειοδότρια εταιρία διαχείρισης του αποβλήτου. Να σημειωθεί, ότι η όλη
υπόθεση είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, να δίνει συγχαρητήρια
στους επιθεωρητές, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν.

Τον Οκτώβριο του 2014 το εργαστήριο όπου απεστάλησαν τα δείγματα απεφάνθη ότι πρόκειται για επικίνδυνο
απόβλητο.

Ενημερώθηκαν αμέσως η εταιρία κάτοχος του φορτίου, ώστε να το διαχειριστεί, ως απόβλητο και να προχωρήσει
στην εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου, καθώς και ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την σχετική προανάκριση. 

Η εταιρία, όμως, δεν αποδέχτηκε το πόρισμα των εργαστηριακών ελέγχων και τον χαρακτηρισμό του φορτίου, ως
επικίνδυνο απόβλητο.

Ακολούθησαν οι γνωστές αλλαγές στην Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η οποία για μεγάλο χρονικό
διάστημα ήταν ακέφαλη μετά την απομάκρυνση του τότε γενικού επιθεωρητή και εξ όσων γνωρίζουμε η ΕΥΕΠ, μέχρι
σήμερα δεν έχει προβεί σε καμιά από τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Τα επικίνδυνα απόβλητα, εδώ και περίπου είκοσι μήνες παραμένουν στο ύπαιθρο, εκτεθειμένα στην βροχή που τα
«ξεπλένει», με ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος
εκδήλωσης πυρκαγιάς, με απρόβλεπτες συνέπειες, αφού λόγω της υφής του φορτίου είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. 

Γεννώνται λοιπόν, ευλόγως τα ακόλουθα ερωτήματα:
- γιατί οι επιθεωρητές δεν έχουν επιβάλλει στην εταιρία τα προβλεπόμενα αυστηρά πρόστιμα;
- γιατί δεν έχουν θέσει την εταιρεία υποχρεωτικά σε καθεστώς αποκατάστασης και εξυγίανσης του χώρου απόθεσης

και νόμιμης διαχείρισης των αποβλήτων;
- τι έγινε με τη σχηματισθείσα δικογραφία κι εάν έχουν ασκηθεί διώξεις; 
Ποιος είναι τώρα ο επιχειρηματίας, μια από τις εταιρίες του οποίου ανέλαβε την διαχείριση του επικίνδυνου φορτίου.
Τον Φεβρουάριο του 2015, συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω να επιχειρεί να δωροδοκήσει τον πρόεδρο του Οργανισμού

Λιμένος Κέρκυρας, με 15.000 ευρώ, προκειμένου να επαναπροκηρύξει διαγωνισμό με ευνοϊκούς όρους για την εταιρία
του. Η σύλληψή του έγινε κατόπιν προσυνεννόησης του προέδρου του ΟΛΚΕ με την αστυνομία.

Εν τω μεταξύ, σε αποθήκη logistic στον Ασπρόπυργο, παραμένουν εδώ και ένα περίπου χρόνο οι εκατό τόνοι
υδραργύρου που εντοπίστηκαν να έχουν διακινηθεί παρανόμως στην χώρα μας, από την γερμανική εταιρία «DELA
GmbH RECYCLING SOLUTIONS». Να σημειωθεί ότι η γερμανική εταιρία έχει διακινήσει παρανόμως, πάνω από
1.100 τόνους υδραργύρου σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. 

Οι εκατό τόνοι υδραργύρου θα παραμένουν στις αποθήκες του Ασπρόπυργου, έως ότου οι γερμανικές αρχές
αναθέσουν σε εξειδικευμένη εταιρία την επανεισαγωγή του υδράργυρου στο γερμανικό έδαφος. 

Και δίπλα ακριβώς από τις αποθήκες φύλαξης του υδράργυρου, χιλιάδες παλέτες, που προορίζονταν για πριονίδι
από μεγάλη εταιρία που πτώχευσε, παραμένουν εγκαταλελειμμένες, αποτελώντας, πέραν της εστίας μόλυνσης, μια
πιθανή αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και την ασφάλεια των πέριξ
εγκαταστάσεων.

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σε Μέγα-

ρα και Ελευσίνα

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επων-
υμία ’’15ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος – Στα
Χνάρια του Παυσανία’’, την Κυριακή 4.10.2015

και από ώρα 08.30΄ έως 10.30΄ θα πραγματοποιηθεί
προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στις κατωτέρω οδούς των Δήμων Ελευσίνας
και Μεγαρέων, ως εξής:

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της από τον οικοδο-
μικό αριθμό 108 (ΔΕΗ Ελευσίνας) έως την Π.Ε.Ο. Αθη-
νών – Κορίνθου (Μπλόκο Ελευσίνας – οικοδομικός
αριθμός 168) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη
θέση Μπλόκο Ελευσίνας (οικοδομικός αριθμός 168)
έως τη χ/θ 41,500 και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφο-
ρίας.

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ανωτέρω
κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ασφ-
αλέστερη διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή
πρόκλησης πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων,
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στις
παραπάνω οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των
τροχονόμων, που θα βρίσκονται κατά μήκος αυτής.

Τουλάχιστον 15 νεκροί
από πυροβολισμούς σε
κολλέγιο του Όρεγκον

Τουλάχιστον 15 άτομα έπεσαν νεκρά και άλλα 20
τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε κολλέ-
γιο του Όρεγκον. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν

λόγο για δέκα νεκρούς, όμως τοπικοί αξιωματούχοι ανα-
φέρουν ότι τα θύματα φτάνουν τα 15. Σύμφωνα με το
CNN και την τοπική εφημερίδα Portland Oregonian, ο

δράστης εξουδετερώθηκε και συνελήφθη.
Δεν είναι σαφές εάν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια

της αστυνομικής επιχείρησης.
Το νέο δραματικό περιστατικό πυροβολισμών

σημειώθηκε στο Κολλέγιο Αμπκουα ή Αμκουα (Umpqua)
στο Ρόουζμπεργκ του Όρεγκον.

Σύμφωνα με tweet της τοπικής πυροσβεστικής υπηρ-
εσίας, άγνωστος αριθμός τραυματιών μεταφέρεται σε
νοσοκομεία της περιοχής.

Αξιωματικός της πυροσβεστικής που μίλησε στο CNN
ανέφερε ότι ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε τμήμα του κολ-
λεγίου όπου βρίσκονται αίθουσες διδασκαλίας. Ο ίδιος
ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν
στο νοσοκομείο εξέπνευσαν. 

Υπάλληλος του πανεπιστήμιου ανέφερε ότι φοιτητές
και εργαζόμενοι άρχισαν να τρέχουν και κλειδώθηκαν σε
αίθουσες, προσπαθώντας να αποφύγουν τα πυρά.

Η Portland Oregonian αναφέρει ότι η αστυνομία ειδο-
ποιήθηκε στις 10:40 τοπική ώρα.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε καλέσει φοιτ-
ητές και κατοίκους της περιοχής να μην επιχειρήσουν να
βγουν έξω, ούτε να πλησιάσουν στη ζώνη του κολλεγίου.
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Αισθητικές επεμβάσεις στην Στρ. Νικ. Ρόκκα
αναδεικνύουντην ομορφιά της κεντρικής οδού

της πόλης.

Ηκεντρική οδό της
πόλης ομορφαίνει
μετά τις εργασίες των

συνεργείων του Δήμου. Η απο-
μάκρυνση των ξερών χόρτων,
ο καλλωπισμός των μικρών
κήπων που βρίσκονται κατά
μήκος της οδού και η καθαριότ-
ητα του περιβάλλοντος πεζοδρ-
ομημένου χώρου δημιουργούν
μια εικόνα ομορφιάς και πολιτι-
σμού όχι μόνο για τους κατοίκο-
υς αλλά και για τους επισκέ-
πτες της πόλης. Η οδός Στρ.
Νικολάου Ρόκκα αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία η οποία διασχίζει τον ιστό της πόλης
και αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της εισόδου. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική
για το Δήμο η μέριμνα και η φροντίδα της κεντρικής οδού για τη συνολική εικόνα της
πόλης.

Διαδικτυακή συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Διαδικτυα-
κή συζήτ-
ηση για τη

Νέα Δημοκρατία
διοργανώνει σήμε-
ρα  το απόγευμα
στις 18:00 ο υπο-
ψήφιος πρόεδρος
του κόμματος Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης. 

Ο κ. Μητσοτάκ-
ης θα απαντήσει
ζωντανά σε ερωτή-
σεις που θα του
υποβληθούν μέσω
Facebook, και θα
τοποθετηθεί για το
μέλλον της Νέας
Δημοκρατίας αλλά
και για την υποψ-
ηφιότητά του.  

Απειροελάχιστη άνοδος για τον
δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ

Ηακραία αβεβαιότητα
και η επιβολή των
κεφαλαιακών ελέγχων

οδήγησε σε σφοδρή επιδείνω-
ση των επιχειρηµατικών προσ-
δοκιών και της καταναλωτικής
εµπιστοσύνης τον Ιούλιο και το
Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα
του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών.

Σύμφωνα με έρευνα οικονο-
μικής συγκυρίας του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών , η έντονη διαταραχή
που προκάλεσε στην οικονοµία η ακραία αβεβαιότητα και η επιβολή των κεφαλαιακών
ελέγχων, οδήγησε σε σφοδρή επιδείνωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών και της
καταναλωτικής εµπιστοσύνης τον Ιούλιο και το Αύγουστο. Ωστόσο στη µέτρηση του
Σεπτεµβρίου, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες φαίνεται να διορθώνουν σχετικά την τάση
τους. Αντίθετα όµως, η καταναλωτική εµπιστοσύνη υποχωρεί εκ νέου, στη χαµηλότερη
επίδοση της τελευταίας τριετίας.

Όπως επισημαίνει το ίδρυμα, η συλλογή του µεγαλύτερου µέρους του δείγµατος για
την έρευνα, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, έγινε πριν τη διεξαγω-
γή των εκλογών, οπότε η πορεία του δείκτη σε µεγάλο βαθµό αντανακλά την προεκλο-
γική περίοδο, που χαρακτηρίζεται γενικά ως περίοδος αναµονής, για τις επιχειρήσεις
τουλάχιστον.

Από την άλλη πλευρά τα µέτρα που περιέχονται στο νέο µνηµόνιο και πλήττουν τη
µεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών, ενισχύουν την απαισιοδοξία τους, τόσο για τα
προσωπικά οικονοµικά τους, όσο και την οικονοµία της χώρας.

Βόμβα ΔΝΤ: Κίνδυνος να μην
εκταμιευθεί η δόση των 

3 δισ. ευρώ

Δυσαρεστημένο με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που ψηφίστηκαν τον περ-
ασμένο Αύγουστο στην Ελλάδα εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το
οποίο σε έκθεσή του αναφέρει πως ενδέχεται να μην εκταμιευθούν τα 3 δισ.

ευρώ της επόμενης δόσης.
Βάσει εσωτερικής ανάλυσης που επικαλείται το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το

Ταμείο εκτιμά πως ο ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα δεν είναι
αρκετά γρήγορος. Από τα μέσα Ιουλίου η Αθήνα έχει ψηφίσει μια σειρά από νόμους
προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για τη νέα χρηματοδότηση, αλλά ένα πολύ μικρό
ποσοστό από αυτούς έχει εφαρμοστεί στην πράξη, όπως αναφέρεται σε προδημοσίευ-
ση σχετικού άρθρου που περιλαμβάνεται στο τεύχος και που θα κυκλοφορήσει το Σαβ-
βάτο.

Στην έκθεση αναφέρεται πως τα 2/3 των μεταρρυθμίσεων βρίσκονται ακόμα μόνο στα
χαρτιά και ως εκ τούτου διαπιστώνεται μεγάλο έλλειμμα στην υλοποίηση. Το Ταμείο
δείχνει ως βασική αιτία των καθυστερήσεων τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου και
σημειώνει πως οι παραλείψεις έχουν φέρει την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος
εκτός χρονοδιαγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση που είχε προγραμματιστεί
να γίνει τον Οκτώβριο, μπορεί να ολοκληρωθεί τελικά το Δεκέμβριο.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle που επικαλείται το εν λόγω δημοσίευμα, μέχρι τότε
ίσως η Ελλάδα να αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό πρόβλημα. Στην ίδια έκθεση αναφέρε-
ται ότι ενδέχεται να μην εκταμιευθούν τα 3 δισ. ευρώ στη χώρα λόγω των καθυστερή-
σεων στις μεταρρυθμίσεις. Ακόμη και οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους
ενδέχεται να μεταφερθούν στο τέλος του χρόνου.
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Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζεται ο
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ενόψει της

χειμερινής περιόδου.

Τα συνεργεία
προχώρησαν στον
καθαρισμό φρεατίων,

στις Ερυθρές, για να αντιμε-
τωπιστούν οι κίνδυνοι από τις
έντονες βροχοπτώσεις

Επί ποδός βρίσκονται όλα
τα συνεργεία του Δήμου στο
πλαίσιο της προετοιμασίας
ενόψει της χειμερινής περιό-
δου. Τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα που παρατηρούνται τα
τελευταία χρόνια κάνουν την
πρόληψη των εργασιών
αυτών απαραίτητη και επιτακ-
τική ανάγκη. Έτσι ο Δήμος
προχωρά σε έναν εκτεταμένο
σχεδιασμό για όλες τις Δημο-
τικές Ενότητες και Κοινότητες
που θα λάβει χώρα τις επόμε-
νες ημέρες. 

Χαρίτσης: 4,5 δισ. από το ΕΣΠΑ
"πέφτουν" στην αγορά

Μέχρι το τέλος του έτους, θα διοχετευθούν στην οικονομία έως και 4,5 δισ.
ευρώ, που οι εργοληπτικές εταιρείες καλούνται να απορροφήσουν σε έργα.

Την κινητοποίηση των
εργοληπτικών οργανώσεων,
ώστε να αξιοποιηθεί η
αυξημένη ρευστότητα, να
ολοκληρωθούν αποτελεσμα-
τικά τα προγράμματα ΕΣΠΑ
της τρέχουσας περιόδου
(2007-13) και να εκκινήσουν
ομαλά εκείνα της νέας περιό-
δου (2014-20), ζήτησε σήμε-
ρα ο υφυπουργός Οικο-
νομίας, αρμόδιος για θέματα
ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των εργοληπτικών
οργανώσεων.

Οι εκπρόσωποι των εργοληπτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναγνώρισαν την ανάγκη επιτάχυνσης της υλο-
ποίησης των έργων, αλλά και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί και τα αποτελέσμα-
τα που προκύπτουν.

Σημειώνεται ότι ήδη η ροή των πληρωμών έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, ικα-
νοποιώντας πλέον περίπου το 75% των αιτημάτων.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις των προηγούμενων μηνών, που πέτ-
υχαν να ενισχύουν τη ρευστότητα και να αντιμετωπίσουν προβλήματα, παλαιότερα,
αλλά και εκείνα που προέκυψαν από τα capital controls. Επισήμανε, επίσης, τη σημασία
να μετατραπεί η ρευστότητα σε δαπάνες και κάλεσε τους εκπροσώπους των εργολ-
ηπτών να κινητοποιηθούν και να ενεργοποιήσουν τις επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιηθ-
εί η αυξημένη ρευστότητα, να ολοκληρωθούν αποτελεσματικά τα προγράμματα της
τρέχουσας περιόδου (2007-13) και να εκκινήσουν ομαλά εκείνα της νέας περιόδου
(2014-20).

Υπενθυμίζεται ότι στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας συνέβαλε ουσιαστικά
το δάνειο 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η προκα-
ταβολή μεγάλου μέρους του ποσού (30% και όχι 15% που συνηθίζεται). Η συνεργασία
με την ΕΤΕπ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ευνοϊκές παρεμβάσεις εκ μέρους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η μόχλευση των κεφαλαίων, που θα προκύψει, εξασφ-
αλίζουν την αποκατάσταση της ρευστότητας.

Προκαταρκτική έρευνα για τις υποθέ-
σεις παράνομης επιστροφής ΦΠΑ

Στο «κόσκινο» της
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς
μπαίνουν όλες οι

υποθέσεις παράνομης
επιστροφής ΦΠΑ που
πέρασαν τα τελευταία χρό-
νια από τα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης. Ο νέος
εισαγγελέας διαφθοράς
Θεσσαλονίκης Αχιλλέας
Ζήσης παρήγγειλε τη διε-
νέργεια προκαταρκτικής
έρευνας, για να διαπι-
στωθεί εάν σε αυτές τις
υποθέσεις έγιναν οι προβ-
λεπόμενοι καταλογισμοί
για τη ζημιά που υπέστη το
ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» αναμένεται να μπουν οικονομικοί
επιθεωρητές που φέρονται ότι δεν έκαναν οικονομικούς ελέγχους καταλογισμού στους
καταδικασμένους εφοριακούς υπαλλήλους που εμπλέκονται στο μεγάλο «φαγοπότι» με
τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, υπόθεση που αποκαλύφθηκε προ 15ετίας και αφορά
τη δεκαετία του '90, ενώ η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται σε εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ.

Η παραγγελία δόθηκε ύστερα από μία σχεδόν τυχαία ανακάλυψη που έκανε δικαστής
σε έδρα Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης, όπου δικαζόταν μία
από τις δεκάδες υποθέσεις παράνομης επιστροφής ΦΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, ο προε-
δρεύων του δικαστηρίου διαπίστωσε ότι στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνονταν οι
καταλογισμοί για τη ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν τούτου διαβιβά-
στηκαν τα πρακτικά της απόφασης στον αρμόδιο εισαγγελέα διαφθοράς που παρήγγει-
λε από την αντεισαγγελέα Εφετών Ιωάννα Ζωγράφου τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέ-
τασης για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου.

Στην παραγγελία του, ο Αχ. Ζήσης ζητά να ερευνηθούν ποιοι είναι υπόλογοι για την
παράλειψη αυτή, πόσες είναι οι περιπτώσεις μη καταλογισμού σε ανάλογες υποθέσεις
και γιατί δεν έγιναν.

Νομικοί που γνωρίζουν καλά τις υποθέσεις αυτές, εκτιμούν ότι οι δικογραφίες είναι
δεκάδες και η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ. Σημειώνουν δε ότι από τις δεκάδες περιπτώσεις παράνομων επιστροφών ΦΠΑ
που έχουν εξεταστεί από τα δικαστήρια, σε ελάχιστες έχουν γίνει καταλογισμοί, αλλά
ακόμη και σε αυτές που έγιναν, δεν έχουν προχωρήσει οι κατασχέσεις. Επισημαίνεται
ότι χωρίς τους καταλογισμούς δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις σε βάρος των
υπαιτίων, με συνέπεια να ζημιώνεται το ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τους ίδιους νομικούς, ως υπεύθυνοι για τους καταλογισμούς φέρονται οι κατά
καιρούς οικονομικοί επιθεωρητές, καθώς -όπως τονίζουν- σύμφωνα με το νόμο περί
δημόσιου λογιστικού, είναι υποχρεωμένοι να καταλογίσουν τη ζημιά που υπέστη το
Δημόσιο εναντίον παντός υπαιτίου ή συναιτίου, ακόμη κι αν η ζημιά έχει γίνει από αμέ-
λεια.

Το σκάνδαλο με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ήρθε στο «φως» το 2001, μετά από
τυχαίο έλεγχο του ΣΔΟΕ σε εταιρία της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση απο-
τελείτο από ένα γραφείο με μία συσκευή τηλεφώνου, αλλά οι ιδιοκτήτες της εμφανίζον-
ταν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, προσκομίζοντας τιμολόγια «μαϊμού», με τα
οποία εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ. Την ίδια πρακτική διαπιστώθηκε ότι ακολουθ-
ούσαν δεκάδες άλλες επιχειρήσεις της πόλης. 

Ήδη, πολλές από αυτές τις υποθέσεις έφτασαν στα ακροατήρια με επίορκους εφορ-
ιακούς και ιδιώτες να καταλήγουν στις φυλακές.
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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

Έτσι θα δοθούν οι εκπτώσεις του
ΕΝΦΙΑ - Ολόκληρη η απόφαση

Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, με τα
εκκαθαριστικά να εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν στο Taxisnet έως τις 20 Οκτω-
βρίου.

Με απόφασή της, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσό-
δων, Κατερίνα Σαββαΐδου, καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης των εκπτώσεων που
προβλέπει ο νόμος για τον ΕΝΦΙΑ (π.χ. σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, σε άτομα μα
χαμηλό εισόδημα κλπ.).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση:
Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται κεντρικά από τη

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης,
χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολι-
κού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμε-
νων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων
συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδή-
ματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξα-
ρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου
φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού
εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη
για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2,
3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης δια-
φοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και
βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47),
αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας,
όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβά-
νεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και
την 9η Οκτωβρίου 2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του
είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμο-
γή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το
τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος του οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορη-
γείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η
καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηρ-
ιών» των Δ.Ο.Υ..

Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των
παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο
Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2)
του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμ-
βάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου
φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ,
όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.

Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προη-
γούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.−πράξη διοικητικού προσ-
διορισμού φόρου.

Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορο-
λογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματο− ποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1250/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη,
για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
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Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών
πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

2015 στις 7.00 το βράδυ στο χώρο του Παλαιού Δημο-
τικού Σχολείου Ερυθρών.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η βαθιά τομή στην αγροτική εκμετάλλευση και τον

εκσυγχρονισμό της γεωργίας στις Ερυθρές ξεκινάει το
1915 με την ίδρυση του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρ-
ισμού Ερυθρών, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους
πρώτους και περισσότερο δραστήριους αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς στην Ελλάδα που ιδρύθηκαν με το νόμο
602/1914 «Περί Συνεταιρισμών».

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον πυρήνα της ιδρυτικής ομά-
δας του Συνεταιρισμού αποτελούσαν εγγράμματοι, άσχε-
τοι φαινομενικά με τη γεωργία, οι οποίοι πλαισιώθηκαν
από αγρότες και επαγγελματίες- ιδιοκτήτες αγροτικής γης
. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν αρχικά 62 για να φτάσει στη
συνέχεια ο αριθμός τους τα 700 μέλη και περιελάμβανε
γεωργούς με μικρό, μεσαίο και μεγάλο αγροτικό κλήρο.
Σήμερα είναι εγγεγραμμένοι 492 συνεταίροι.

Τομείς δραστηριότητας
α) Εκμηχάνιση της γεωργίας
Η πρώτη προσπάθεια εκμηχάνισης της γεωργίας

ξεκίνησε από το στάδιο του αλωνισμού με την επένδυση
ιδιωτικών κεφαλαίων. Το 1914 αγοράστηκε η πρώτη
ατμοκίνητη αλωνιστική μηχανή (μπατόζα), που ήταν συνι-
διοκτησία επτά αγροτών, και στη συνέχεια, το 1918, προ-
στέθηκε άλλη μία. Ο Συν/σμός από τα πρώτα χρόνια της
ιδρύσεώς του δραστηριοποιήθηκε στην αγορά σύγχρο-
νων γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων επενδύον-
τας συνεταιρικά κεφάλαια και τραπεζικά δάνεια, στη
διαχείριση της χορτονομής των αγρών, στην προμήθεια
σπόρου για σπορά και χημικών λιπασμάτων.

Τα πρώτα αγροτικά μηχανήματα που αγοράστηκαν στις
αρχές της δεκαετίας του ’20 με συνεταιριστικά κεφάλαια
ήταν μια ατμοκίνητη αλωνιστική μηχανή τύπου Marshall,
ένα βενζινοάροτρο και μια χορτοδετική μηχανή. Στη
συνέχεια ο μηχανολογικός εξοπλισμός ενισχύθηκε από
την αγορά ενός αλυσοφόρου και ενός τροχοφόρου γεωρ-
γικού ελκυστήρα, ενός δεύτερου αλωνιστικού συγκροτή-
ματος και δύο χορτοδετικών μηχανών. Την πρώτη μετα-
πολεμική περίοδο ο Συν/σμός προμηθεύεται νέα μηχανή-
ματα (μεταξύ των οποίων δύο θεριζοαλωνιστικές μηχα-
νές) και η εκμηχάνιση της γεωργίας προχωράει με
ταχύτατο ρυθμό σε όλα σχεδόν τα στάδια της παραγωγι-
κής διαδικασίας των δημητριακών (όργωμα, σπορά, θερ-
ισμός, αλωνισμός).

Το διάστημα 1937-1965 ο μηχανικός εξοπλισμός του
Συνεταιρισμούενισχύθηκε με την αγορά ερπιστριοφόρων
και τροχοφόρων γεωργικών ελκυστήρων μεγάλης
ιπποδύναμης, φορτηγών αυτοκινήτων και άλλων καλλιε-
ργητικών μηχανημάτων (άροτρα, δισκοσβάρνες, καλλιε-

ργητές). Το 1978 αγοράστηκαν έξι (6) ερπιστριοφόρα
τρακτέρ βαρέως τύπου με τα οποία γίνεται, σχεδόν κατ’α-
ποκλειστικότητα, μέχρι σήμερα η βαθεία και υπερβαθεία
άροση. Την τελευταία εικοσαετία ο μηχανικός εξοπλισμός
ενισχύθηκε με την αγορά τεσσάρων (4) βαμβακοσυλλεκ-
τικών μηχανών και τριών (3) φορτηγών αυτοκινήτων.

β) Κατασκευή έργων υποδομής
Επιπλέον ο μηχανικός εκσυγχρονισμός της γεωργίας

υποστηρίχθηκε και από την κατασκευή των αναγκαίων
έργων υποδομής (αγροτικοί δρόμοι, γεφύρια,αποθήκες
κ.ά).

γ) Αγροτική πίστη (δανεισμός)
Τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων είχε αναλάβει ο

Συνεταιρισμός από την ίδρυσή του με δάνεια της Εθνικής
Τράπεζας η οποία από το έτος 1915 επέκτεινε τις
πιστώσεις και προς τον γεωργικό τομέα .

Συγχρόνως, από το 1930, ο Συν/σμός προώθησε την
αγροτική πίστη με τη σύναψη μακροπρόθεσμων δανείων
με τη νεοσυσταθείσα τότε Αγροτική Τράπεζα (1929) και τη
σύναψη βραχυπρόθεσμων δανείων με τους συνεταίρους.
Η πλειοψηφία των μελών (περίπου 75%) έκανε χρήση
των ετήσιων αυτών καλλιεργητικών δανείων, είτε με τη
μορφή γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, προμήθεια
σπόρου, αρόσεις χωραφιών κ.ά) είτε σε μετρητά. Τα
μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια που προορίζονταν για
επενδύσεις στον αγροτικό τομέα (ανανέωση κινητού και
ακίνητου αγροτικού εξοπλισμού) συνάπτονταν απευθείας
με την Αγροτική Τράπεζα χωρίς τη διαμεσολάβηση του
Συνεταιρισμού).

Από το 1956 μέχρι το 2000 ο Συνεταιρισμός ανέλαβε
την απευθείας άσκηση αυτοτελούς αγροτικής πίστης με
τη χορήγηση ετήσιων καλλιεργητικών δανείων.

στ) Αναδασμός της γης
Η αναδιανομή της γης πρόβαλε ως η μόνη λύση και με

την πρωτοβουλία τουΣυν/σμού προχώρησε ο μεγάλος
αναδασμός των 35.000 περίπου στρεμμάτων στα οποία
συμπεριλαμβάνονται περίπου 2000 στρεμ. κοινόχρηστα-,
αφήνοντας εκτός αναδασμού 5-6.000 στρ. στα διοικητικά
όρια του Δ. Ερυθρών.

Η καλλιεργήσιμη γη μοιράστηκε σε 1603 μερίδες για
916 ιδιοκτήτες (μ.ο διοκτησίας 35 στρ.) Όπως προκύπτει
από τον πίνακα 2 το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων μετά τον αναδασμό (1966) εξακολουθεί να παρ-
αμένει μικρό και οι κλήροι από 1-50 στρ. αντιπροσω-
πεύουν ποσοστό 91%. Στην ιδιοκτησία κατά οικιακή
ομάδα κυριαρχούν οι μικροί κλήροι όπου το 78%
κατέχουν κλήρο από 1-50 στρ. ενώ αξιοσημείωτο συγκρ-
ιτικά είναι το ποσοστό (7%) των μεγαλοϊδιοκτητών που
έχουν κλήρο 101-407 στρέμματα .

Το μικρό μέγεθος των γεωργικών κλήρων αποτελεί
μέχρι σήμερα τροχοπέδη στην εξέλιξη της γεωργίας παρ-
όλη την εκμηχάνιση και την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς.

Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξέλιξη της γεω-
ργίας προς δυναμικές και προσοδοφόρες καλλιέργειες
παραμένει μέχρι σήμερα το νερό. Η αρδευόμενη γεωργία
δεν καλύπτει σήμερα παρά μικρό ποσοστό (περίπου
10%) και στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

γ) Εξωαγροτικές δραστηριότητες
Στις εξωαγροτικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού

εγγράφονται η απόφαση για την ίδρυση εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος το 1928 και η ανάληψη
της λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού της πόλης των Ερυθ-
ρών και της παροχής κινητήριας δύναμης στην εκκολα-
πτόμενη βιοτεχνία μέχρι την εξαγορά του από τη ΔΕΗ το
1957. Η λειτουργία παντοπωλείου (1922-28) για τις ανάγ-
κες των συνεταίρων. Από το 2004 ως σήμερα ό Αγροτικός
Συνεταιρισμός Ερυθρών έχει αναλάβει την συλλογή και
μηχανογράφιση των αιτήσεως ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
για τους παραγωγούς όχι μόνο των Ερυθρών αλλά ολόκ-
ληρης της Αττικής.

δ) Κοινωνικό έργο
Στο κοινωνικό έργο του Συνεταιρισμού περιλαμβάνεται:

η υλική ενίσχυση εκπαιδευτικών θεσμών όπως το Δημο-
τικό, το Γυμνάσιο (1922), η Οικοκυρική Σχολή Ερυθρών,
η δημιουργία ταμείου για την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου
Θηλέων (1922- 1925), η προσφορά επισιτιστικής βοήθει-
ας στα αστικά κέντρα σε δύσκολες περιόδους (Κατοχή)
και η υποστήριξη του Φιλοπτώχου Ταμείου, και των οικο-
νομικά ασθενέστερων συνεταίρων καθώς και πληγέντων
από φυσικές αιτίες.

100 χρόνια από την ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών. 
Η ιστορία συνεχίζεται…
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«Τρύπα» 3,3 δισ. ευρώ στα Ταμεία –
Περικοπές δαπανών ή νέοι φόροι

Χε ι ρ ό τ ε ρ ε ς
προβλέψεις για
τα έσοδα που

«προσγειώνονται» λίγο
πάνω από τα 47 δισ.
ευρώ και καλύτερες για
την ύφεση, προβλέπει ο
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό ς
προϋπολογισμός για το
2015. 

Λόγω των ακραίων
οικονομικών συνθηκών
που επικράτησαν φέτος
στο εσωτερικό της
χώρας (capital controls,
μειωμένες πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, άτυπη
στάση πληρωμών από το Δημόσιο σε όλους τους προμηθευτές, ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζών κλπ.) και του πολύτιμου χρόνου που χάθηκε με τις εκλογές , το «λίφτινγκ» το
οποίο υπέστη το βασικό σχέδιο του φετινού προϋπολογισμού είναι ριζικό. 

Σχεδόν το σύνολο των μακροοικονομικών του δεικτών έχει αναθεωρηθεί επί τα χείρω,
πλην του μεγέθους της ύφεσης μετά την αισιοδοξία που κυριαρχεί στους κόλπους του
οικονομικού επιτελείου ότι αυτή , φέτος, θα είναι μικρότερη. 

Αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία είναι
πιο κοντά στο σενάριο για ύφεση 1,5% το 2015, παρά αυτό των δανειστών που προβ-
λέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά  2,2% με 2,3%. Άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,
το σενάριο αυτό υποστηρίζεται και από τα μέχρι τώρα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής που δείχνουν ότι στα δύο πρώτα φετινά τρίμηνα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%.

Κάτι που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει ακόμη «καύσιμα» για να κρατήσει την
χώρα όσο μπορεί πιο κοντά στον «αφρό» και να μην βουλιάξει στο δεύτερο και πιο
κρίσιμο εξάμηνο του έτους.  Να σημειωθεί ότι για να μην ξεπεράσει φέτος η ύφεση το
1,5% θα πρέπει το δεύτερο εξάμηνο η κάμψη του ΑΕΠ να μην ξεπεράσει το 3%. 

Και ενώ για την πορεία του ΑΕΠ υπάρχει ακόμη αισιοδοξία η εικόνα για όλα τα υπό-
λοιπα μεγέθη είναι γκρίζα. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένοι στόχους που θα ενσωμα-
τωθούν στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2016 το οποίο θα κατατεθεί τη Δευτέρα 5
Οκτωβρίου στη Βουλή, οι συνολικές εισπράξεις στα ταμεία θα κατέλθουν φέτος στα
47,560 δις. ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι αρχική εκτίμηση ήταν τα συνολικά τακτικά έσοδα ( σ.σ. δεν περι-
λαμβάνονται οι εισπράξεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) να ανέλθουν
φέτος στα 50,871 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η «κληρονομιά» που αφήνει ο φετινός
προϋπολογισμός στο νέο είναι μία «τρύπα» 3,371 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία που για
να κλείσει είτε θα πρέπει να περικοπούν δαπάνες και κονδύλια από το ΠΔΕ είτε το κενό
αυτό να κλείσει με νέους φόρους. 

Να σημειωθεί ότι σε αυτές τις εισπράξεις οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους έχουν υπολογίσει και τις εισπράξεις 2,65 δις. από τον ΕΝΦΙΑ η τελευταία δόση
του οποίου θα εισπραχθεί τον Φεβρουάριο του 2016. Όμως, ως έσοδο θα εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του 2015 και στο νέο. 

Ύστατη λύση για την κάλυψη αυτής της τρύπας αποτελούν τα κέρδη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και των υπολοίπων τραπεζών του Ευρωσυστήματος από τα ελληνι-
κά ομόλογα (ANFAs & SMPs)  που για το 2015 φτάνουν τα 2,015 δισ. ευρώ. 

Η Αθήνα έχει υποβάλλει επίσημο αίτημα στους εταίρους - δανειστές για την έγκαιρη
απόδοση αυτών των χρημάτων .Από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
προκύπτει ότι οι μόνες εισροές εσόδων που έχουν τα κρατικά ταμεία από αυτόν τον
τομέα είναι από την Τράπεζα της Ελλάδας. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015
οι εισπράξεις από τα ANFAs & SMPs  ανέρχονται σε 580 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο
ποσό από αυτά τα κέρδη ύψους 1,724 δις. ευρώ παραμένει στα χαρτοφυλάκια των ευρ-
ωπαϊκών κεντρικών τραπεζών.  

Τα χρήματα που δικαιούται να λάβει η χώρα μας από αυτά τα κέρδη φτάνουν τα 10,2
δισ. ευρώ έως και το 2020. Πρόκειται για υπεραξίες από τίτλους που διέφυγαν το μεγά-
λο «κούρεμα» που συνέβη στα υπόλοιπα ομόλογα με το PSI+. Τα ομόλογα αυτά αποκ-
τήθηκαν στη δευτερογενή αγορά σε τιμές 30%-40% χαμηλότερες της ονομαστικής τους
αξίας.   

Αν η χώρα δεν πάρει αυτά τα λεφτά τότε το κενό στα ταμεία θα πρέπει να καλυφθεί
από άλλα μέτρα. Αυτά είναι αναπόφευκτα καθώς η υστέρηση στις εισπράξεις δημιουρ-
γεί πρόβλημα και στους στόχους για το πρωτογενές έλλειμμα. Στόχος είναι η χρονιά να
κλείσει με έλλειμμα όχι μεγαλύτερο των 450 εκατ. ευρώ ή 0,25% του ΑΕΠ. Για την ώρα
κρίνεται δύσκολο.

Προσλήψεις 11.000 αναπληρωτών
ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας

Τις 10 Οκτω-
βρίου θέτει ως
προθεσμία το

υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκε-
υμάτων για την πρό-
σληψη των πρώτων
11.000 αναπληρωτών
σε σχολεία γενικής και
ειδικής αγωγής, ενώ
παράλληλα μέχρι τέλος
Νοεμβρίου το αργότε-
ρο, θα έχει λυθεί και το
ζήτημα του 23% ΦΠΑ
στην εκπαίδευση,
σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη ο υπουργός, Νίκος Φίλης. 

Ειδικότερα, ο Ν. Φίλης επεσήμανε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση
προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που μεταφράζεται σε 4.000 πιστώσεις
για προσλήψεις μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη στιγμή που κατά
την πρώτη φάση, προσλήφθηκαν 3.700 αναπληρωτές, κυρίως από πιστώσεις του
ΕΣΠΑ. 

Νομίζω ότι θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη, να προχωρήσουμε στην πιο εύρυθμη λειτο-
υργία των σχολείων μέσα στον Οκτώβρη».

Ο κ. Φίλης ρωτήθηκε για το θέμα που προέκυψε με την απεικόνιση στο βιβλίο της Γ'
Λυκείου γενικής παιδείας ενός χάρτη, στον οποίο αναφέρεται η ΠΓΔΜ ως Μακεδονία.

«Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία» απάντησε
ο υπουργός και πρόσθεσε: «Υπάρχουν από το νόμο εκπαιδευτικά όργανα, τα οποία θα
αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Είναι, πάντως σαφές ότι η ΠΓΔΜ ιστορικά δεν συγκρ-
οτούσε το χώρο της Μακεδονίας και γεωγραφικά σίγουρα επίσης δεν συγκροτεί τον
χώρο της Μακεδονίας από μόνη της.»

Παρίσι: Πρόστιμο 68 ευρώ για κάθε
πεταμένο αποτσίγαρο

Οι γόπες δεν διασπώνται στο περιβάλλον και απελευθερώνουν μια
ποικιλία τοξικών ουσιών  

Περίπου 350
τόνοι απο-
τσίγαρα εκτιμά-

ται ότι καταλήγουν κάθε
χρόνο στα πεζοδρόμια
του Παρισιού, όμως η
δήμαρχος Αν Χινταλγκό
είναι αποφασισμένη να
καθαρίσει την «πόλη του
φωτός».

Από την Πέμπτη, το
πρόστιμο για τους
ασυνείδητους καπνιστές
που πετούν τις γόπες
όπου να 'ναι διπλασιάζε-
ται στα 68 ευρώ, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης.

Ακόμα, οι δημοτικές αρχές μοίρασαν σε Παριζιάνους και τουρίστες 15.000 σταχτο-
δοχεία τσέπης στη διάρκεια του καλοκαιρού.

Τα πλαστικά φίλτρα των τσιγάρων δεν διασπώνται στο περιβάλλον και τα αποτσίγα-
ρα απελευθερώνουν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξίνες. «Οι τοξικές αυτές ουσίες είναι
επιβλαβείς για τη γύρω πανίδα και χλωρίδα, ενώ όταν οι γόπες πετάγονται στον υπό-
νομο μολύνουν και το νερό» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Στη Γαλλία το κάπνισμα απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους όπως τα μπαρ και τα
εστιατόρια, ωστόσο οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση επι-
δεινώνει το πρόβλημα επειδή οι καπνιστές αναγκάζονται να βγουν στο δρόμο.

Το ποσοστό των καπνιστών στη Γαλλία είναι μάλλον υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα στο 28% -περίπου όσο και στην Ελλάδα.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “Attica
TV”
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Τ Η Λ Ε Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ” 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική επιχείρηση τηλεόρα-
σης Δήμου Ασπροπύργου “Attica
TV” με διεύθυνση Αγ. Μαρίνα 2 και
Τ.Κ. 19300, προκηρύσσει Πρόχει-
ρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο τη χαμ-
ηλότερη οικονομική προσφορά,για
την επιλογή αναδόχου για την υλο-
ποίηση της εργασίας (Υπηρεσίας):
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Τ Η Λ Ε Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ” 
Αντικείμενο του έργου είναι η παρ-

οχή υπηρεσιών για την παραγωγή
τηλεοπτικού προγράμματος σύμφ-
ωνα με τα αναφερόμενα στην
Τεχνική Περιγραφή. και θα υλοποι-
ηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στο Π.Δ. 28/1980.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε  Εβδομήντα μία χιλιά-
δες τριακόσια σαράντα
(71.340,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. 23%, 
Τα Τεύχη που συνοδεύουν την
Προκήρυξη διατίθενται από τη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “Attica TV”
(Αλησμόνητων Πατρίδων (Εργοτά-
ξιο Δήμου Ασπροπύργου) 19300
Ασπρόπυργος τηλ: 2105582303)
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00 εως 14:00.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι
πέντε μήνες (5) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό, με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στην προ-
κήρυξη, έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που
έχουν επαγγελματική δραστηριότ-
ητα σε αντικείμενο συναφές με
αυτό της παρούσας διακήρυξης. 
Η προθεσμία υποβολής των προ-
σφορών εκπνέει την Τετάρτη 7
Οκτωβρίου και ώρα 10:30 π.μ., με
ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα ισχύουν για δύο
(2) μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής Προσφο-
ρών.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό 2% (1.160,00 €)  επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας ( (μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).

Ο πρόεδρος του Attica TV
Κωνσταντίνος Τσολερίδης

Φίλης: Εντός Νοεμβρίου η απόφαση για
τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Το αργότερο
μέχρι το τέλος
Νοεμβρίου θα

ανακοινώσει η κυβέρν-
ηση την τελική της
απόφαση για το θέμα
του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση, δήλωσε την
Πέμπτη ο υπουργός
Παιδείας Νίκος Φίλης,
επισημαίντας ότι το ζήτ-
ημα δεν αφορά μόνο το
δικό του υπουργείο αλλά
είναι «θέμα μιας συνολι-
κής κυβερνητικής απόφ-
ασης.

«Δεν θελουμε να καταφύγουμε στην εύκολη λύση να μετακυλισουμε σε άλλους τομείς
το βάρος της φορολογίας» είπε ο υπουργος, αναγνωρίζοντας πάντρως ότι το ζήτημα του
ΦΠΑ στην εκπαίδευση αφορά κυρίως τη «λαϊκή οικογένεια».

Αντιδράσεις γονέων
Για κύμα φυγής μαθητών από την ιδιωτική εκπαίδευση έκαναν λόγο τα μέλη της

Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας σε συνέντε-
υξη Τύπου που παραχώρησαν στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ.

«Εάν εφαρμοστεί το μέτρο του ΦΠΑ, τουλάχιστον 20.000 παιδιά θα φύγουν από την
ιδιωτική εκπαίδευση» είπαν οι εκπρόσωποι των γονέων μαθητών ιδιωτικών σχολείων.
Αυτό, προσέθεσαν, θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως λένε, απασχολούνται 30.000 εργαζόμενοι εκ των
οποίων οι 10.000 είναι εκπαιδευτικοί.

«Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει
προεκλογικά» δήλωσε ο Ιωακείμ Καλλιβρούσης, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, η οποία εκπροσωπεί 146 συλλόγους γονέων και κηδεμόνων απ' όλη τη χώρα.

Τονίστηκε ακόμη ότι μερικά ακριβά ιδιωτικά σχολεία δεν εκπροσωπούν το μέσο όρο
των ιδιωτικών σχολείων της χώρας. Γονείς των μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία δήλωσαν
ότι δεν δέχονται ούτε τη μείωση του ΦΠΑ στο 13%, αλλά θέλουν την πλήρη κατάργηση
του μέτρου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συνδέσμου ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων
Χαράλαμπος Κυραϊλίδης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν οι σχολάρχες
στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση που ισχύσει τελικά ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
«ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση έχει επιβληθεί μόνο στην Ελλάδα και το Μπαγκλαντές,
αλλά ακόμη κι εκεί είναι 7% και όχι 23%», ανέφερε.

«Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη αν θα προσφύγουμε κι εμείς στην δικαιοσύνη, αλλά
δεν θα δούμε το τρένο να έρχεται επάνω μας» δήλωσε από τον πλευρά του ο κ. Καλι-
βρούσης.

Κέρι σε Κοτζιά: Εφαρμόστε γρήγορα τις
μεταρρυθμίσεις

Το μήνυμα πως η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στην υλο-
ποίηση των μεταρρυθμίσεων έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον
Κέρι κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Νίκο Κοτζιά. 

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιμπάρτμεντ σημείωσε πως κατά τη συνάντηση, «ο Αμερι-
κανός υπουργός επαναβεβαίωσε τη στενή διμερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλά-
δας, ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ και εταίρου της ΕΕ».

Ο Τζον Κέρι «ενθάρρυνε την Ελλάδα να εφαρμόσει ταχέως τις οικονομικές μεταρρ-
υθμίσεις που θα επιτρέψουν την επιστροφή της στην ευημερία και την ανάπτυξη εντός
της Ευρωζώνης», προσέθεσε ο εκπρόσωπος.

Τέλος, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, της προσφυγική κρίση, την ενε-
ργειακή ασφάλεια, το κυπριακό και κοινές περιφερειακές ανησυχίες.

Λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών:
Σκαθάρια που τρώνε φελιζόλ

Πετάξτε ένα ποτήρι φελιζόλ στο περιβάλλον, και θα το βρείτε να σας περιμένει άθικτο
ακόμα και δεκαετίες μετά. Εκτός αν πέσει στις μασέλες αυτού του θαυμαστού
σκαθαριού, του οποίου οι προνύμφες αποδεικνύεται ότι μπορούν να ζουν τρώγοντας

αποκλειστικά πολυστυρένιο.
«Κάποιες φορές, η επιστήμη μας εκπλήσσει. Πρόκειται για σοκ!» σχολιάζει ενθουσιασμένος

ο Κρεγκ Κριντλ, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής που επέβλεψε τα πειράματα στο
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.

Το πολυστυρένιο, γνωστό στην Ελλάδα ως φελιζόλ, χρησιμοποιείται ευρέως σε αφρώδη
πλαστικά ποτήρια και κουτιά για γρήγορο φαγητό (με τη μορφή του στυροαφρού). Είναι μη
βιοδιασπώμενο και θεωρείται πιο προβληματικό για το περιβάλλον σε σχέση με άλλα είδη
πλαστικού όπως το πολυαιθυλένιο. Μόνο στις ΗΠΑ, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ποτήρια
στυροαφρού καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο.

Οι προνύμφες του σκαθαριού Tenebrio molitor θα μπορούσαν ενδεχομένως θα δώσουν
λύση, αναφέρουν οι ερευνητές του Στάνφορντ στην έγκριτη επιθεώρηση Environmental Science
and Technology. «Τα ευρήματά μας ανοίγουν μια πόρτα για την επίλυση του παγκόσμιου
προβλήματος της ρύπανσης με πλαστικά» υποστηρίζει ο Ουέι-Μιν Γου, μέλος της ερευνητικής
ομάδας.

Κάθε προνύμφη, μήκους περίπου 2,5 εκατοστών, καταναλώνει κάθε μέρα μέχρι 40 milligram
πολυστυρένιου, όσο ένα μικρό χάπι. Το μισό μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα, όπως θα
συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη τροφή, ενώ ο υπόλοιπο μισό αποβάλλεται στα κόπρανα, τα
οποία «δείχνουν αρκετά ασφαλή» για να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα φύτευσης.

Επιπλέον, οι προνύμφες που ανατράφηκαν αποκλειστικά με φελιζόλ έδειχναν εξίσου υγιής
και καλοανεπτυγμένες σε σχέση με τις προνύμφες της ομάδας ελέγχου, οι οποίες
ακολουθούσαν μια πιο συμβατική δίαιτα.

Το πλαστικό πάντως δεν αποδομείται από τα ίδια τα σκαθάρια, αλλά από βακτήρια που ζουν
στο έντερό τους και έχουν την ασυνήθιστη μεταβολική ικανότητα να διασπούν οργανικά
πολυμερή.

Η ίδια η ερευνητική ομάδα είχε ανακαλύψει παλαιότερα ότι ένα είδος νυχτοπεταλούδας, το 
Plodia interpunctella, φέρει στο έντερο μικροοργανισμούς που διασπούν το πολυαιθυλένιο,

το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε πλαστικές σακούλες.
Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να αναζητήσουν έντομα και μικροοργανισμούς που

καταβροχθίζουν κι άλλα είδη πλαστικών όπως το πολυπροπυλένιο.
Σήμερα, τόσο το σκαθάρι Tenebrio molitor όσο και η νυχτοπεταλούδα Plodia interpunctella

εκτρέφονται σε βιομηχανική κλίμακα, με τις προνύμφες τους να πωλούνται ως τροφή για
κατοικίδια ψάρια, ερπετά και πτηνά.

Εφόσον η αποκλειστική δίαιτα με πλαστικά αποδειχθεί ότι δεν επιβαρύνει τις προνύμφες με
τοξίνες, τα πλαστικά σκουπίδια θα μπορούσαν να αποδειχθούν μια μέρα καλή πηγή τροφής για
κατοικίδια.
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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

ΚΑΛΕΣΜΑ
προς τους γονείς και εκπαιδευτικούς

της Ελευσίνας και της Μαγούλας
ΣΥΣΚΕΨΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
για τα προβλήματα των σχολείων 
Παρασκευή 9 Οκτώβρη στις 6 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

Δε θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια όταν 
● λείπουν δεκάδες δάσκαλοι και καθηγητές, υπολειτουργούν σχολεία, στοιβάζονται

δεκάδες μαθητές σε μία τάξη, είναι άγνωστο τι θα γίνει με τα ολοήμερα ενώ υπάρχουν
χιλιάδες άνεργοι εκπαιδευτικοί.

● κινδυνεύει η υγεία των παιδιών μας σε σχολεία με ανεπαρκή καθαριότητα και
απλήρωτες καθαρίστριες, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες επισκευές και
χωρίς ουσιαστικό αντισεισμικό έλεγχο και μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαι-
δευτικών.

● θυσιάζεται η μόρφωση των παιδιών μας, μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση για
την παιδεία με την πολιτική των Μνημονίων των κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένω-
σης – ΔΝΤ, για να εξασφαλίζονται νέες επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους και
οι πληρωμές του κρατικού χρέους για το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς.

Καλούμε όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη σύσκεψη για να
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πώς θα απαιτήσουμε μαζί:
 Κάλυψη όλων των κενών με άμεσους μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευ-

τικών. Να αποσυρθούν οι εγκύκλιοι για την αύξηση των μαθητών κατά 10% για κάθε
τμήμα.
 Ασφαλή και καθαρά σχολεία. Μόνιμη σταθερή εργασία και τακτική αμοιβή για

τις καθαρίστριες.  
 Πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλα τα παιδιά. Δωρεάν

μεταφορά των μαθητών προς τα σχολεία. Εξασφάλιση κονδυλίου για παροχή ενός
γεύματος με ευθύνη του κράτους σε όλους τους μαθητές.
 Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, με πλήρη και επαρκή κρατική

χρηματοδότηση.
Λαϊκή Επιτροπή Ελευσίνας ● Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ελευσίνας

● Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Δυτικής Αττικής ● Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής
● Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής
● Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής – Παράρτημα Ελευσίνας
● Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας ● Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας
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ΓΑΜΟΣ
Ο Μουλίτσας Νικόλαος του Βασιλείου και της Δέσποινας

το γένος Παπαδογιάννη που γεννήθηκε στα Χανιά και
κατοικεί στην Ελευσίνα και η Γκιόκα Κυριακή του Γεω-

ργίου και της Μαγδαληνής το γένος Ευδοκιάδη που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, θα έλθ-
ουν σε γάμο που θα γίνει στον ΙΝ 12 Αποστόλων στην

Ελευσίνα.

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 Σαββουλίδης Ιορδάνης του Παναγιώτη και της

Ελένης το γένος  Διαμαντίδου, Γεννημένος στην Αθήνα
κάτοικος του Δήμου Αχαρνών και η Καραμπουγιουκίδου

Ελένη του Ελευθέριου και της Μαργαρίτας το γένος Καραμ-
πουγιουκίδου ,Γεννημένη στην  Κομοτηνή κάτοικος Δήμου

Αχαρνών πρόκειται να έλθουν σε γαμο που θα Τελεσθεί
στον Δήμο Αχαρνών
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Αστικές συγκοινωνίες: «Έξυπνη»
κάρτα αλλά και αυξήσεις

Μια πλαστική
κάρτα-εν είδει
πιστωτικής η

χρεωστικής κάρτας - την
οποία ο κάθε χρήστης θα
μπορεί να "φορτώνει" με
χρηματικό ποσό ,θα είναι
το μέσο με το οποίο θα
μετακινούνται,αντί του
εισιτηρίου σήμερα, το
αργότερο από τις αρχές
του 2016 ,οι επιβάτες σε
όλα τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς της πρωτεύουσας.

Αυτό είναι ένα από τα
μέτρα για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των αστικών συγκοι-
νωνιών που σκοπεύει να εφαρμόσει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας 
στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του συγκοινωνιακού έργου της πρωτεύουσας.

Ο κάθε επιβάτης θα έχει στα χέρια του την πλαστική κάρτα (ηλεκτρονικό εισιτήριο) την
οποία θα μπορεί να πιστώνει μέσω Τραπέζης,διαδικτύου αλλά ακόμη και μέσω κινητού
τηλεφώνου με την αποστολή SMS.

Στόχος του Οργανισμού,εκτός της διευκόλυνσης των επιβατών είναι να περιοριστούν
δραστικά οι "δωρεάν" μετακινήσεις των λαθρεπιβατών οι οποίες αποτιμώνται σήμερα σε
ζημιά εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το δημόσιο, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις επι-
βάτες,παρά τους ελέγχους,μετακινείται ως τζαμπατζής.

Η "έξυπνη" πλαστική κάρτα θα ελέγχεται με ειδική φορητή συσκευή για το αν διαθέ-
τει ,ως πιστωτικό υπόλοιπο , το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου,ενώ η επιβίβαση πλέον
των επιβατών σε λεωφορεία και τρόλεϊ θα γίνεται από την μπροστινή πόρτα προκειμέ-
νου να την επιδεικνύουν(η το απλό εισιτήριο αν δεν έχουν κάρτα ) στους ελεγκτές και
τους οδηγούς των οχημάτων.

Όσον αφορά το "ζουμί" δηλαδή την τιμή του εισιτηρίου το σχέδιο προβλέπει αυτή να
αυξομειώνεται ανάλογα με την απόσταση στην οποία θα μετακινείται ο κάθε επιβάτης ,
με την καθιέρωση ξεχωριστών ζωνών σε κάθε δρομολόγιο.

Τα δύσκολα όμως έρχονται προσεχώς και έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική ,λόγω
μνημονίου ,αναπροσαρμογή της τιμής του (1,20 ευρώ σήμερα) ,καθώς ο συντελεστής
του ΦΠΑ στις συγκοινωνίες θα πρέπει να αυξηθεί από 13% στο 23% .Στην περίπτωση
αυτή,η οποία πιθανότατα θα ισχύσει από το νέο χρόνο , η τιμή του αναμένεται να αυξηθ-
εί στο 1,30 ευρώ.

Times: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης το
καλύτερο ελληνικό ΑΕΙ

Το Πανεπιστήμιο
Κρήτης παίρνει
την καλύτερη βαθ-

μολόγια ανάμεσα στα
ελληνικά πανεπιστήμια,
σύμφωνα με τη νέα διεθνή
κατάταξη των βρετανικών
«Times» λαμβάνοντας τις
θέσεις 351 - 400, αν και
εμφάνισε υποχώρηση σε
σχέση με τα προηγούμενα
έτη 2013 - 2014, όταν είχε
βρεθεί στις θέσεις 301 -
350.

Από ελληνικής πλευράς
ακολουθούν στη λίστα, κατά σειρά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (401-500 - μια θετική
έκπληξη), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (401-500), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (501-
600), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (601-800), το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (601-800) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (601-800).

Πρώτο στον κόσμο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το Τεχνολογικό Ινστι-
τούτο της Καλιφόρνια (Caltech) των ΗΠΑ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά
σειρά τα πανεπιστήμια Οξφόρδης (Βρετανία), Στάνφορντ (ΗΠΑ), Κέμπριτζ (Βρετανία),
ΜΙΤ (ΗΠΑ), Χάρβαρντ (ΗΠΑ), Πρίνστον (ΗΠΑ), Imperial College (Βρετανία), ΕΤΗ
(Ελβετία) και Σικάγο (ΗΠΑ).

Η Ευρώπη συνολικά έχει φέτος περισσότερα πανεπιστήμια από κάθε άλλη φορά στα
πρώτα 200 του κόσμου (105 έναντι 87 πέρυσι) και 345 στα καλύτερα 800. Τα περισσό-
τερα είναι βρετανικά (34) και γερμανικά (20), ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (12) και η
Γαλλία (πέντε).

Οι ΗΠΑ διαθέτουν έξι πανεπιστήμια στα πρώτα δέκα (από επτά το 2014), 39 στα
πρώτα 100 (από 45 πέρυσι) και 63 στα πρώτα 200 (από 74 το 2014), μια ένδειξη ότι η
πανεπιστημιακή κυριαρχία τους μάλλον φθίνει σταδιακά.

Συνολικά, στην κατάταξη των 800 ΑΕΙ περιλαμβάνονται πανεπιστήμια από 70 χώρες,
29 περισσότερες από ό,τι το 2014, μια άλλη ένδειξη ότι το «παιγνίδι» του ανταγωνισμού
στην ανώτατη εκπαίδευση συνεχώς «ανοίγει» με την ανάδυση και άλλων χωρών (ακόμη
και το Μπαγκλαντές έχει πλέον πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 800 καλύτερα).

Η κατάταξη των «Times» λαμβάνει υπόψη της διάφορα κριτήρια, όπως την ποιότητα
σπουδών, τη διεξαγωγή έρευνας, τη διεθνοποίηση του πανεπιστημίου (προσέλκυση
φοιτητών και καθηγητών από άλλες χώρες) και τις αναφορές από τρίτους στις δημο-
σιεύσεις των καθηγητών του (σε αυτό τον τελευταίο τομέα το Πανεπιστήμιο Κρήτης
παίρνει αναλογικά τον καλύτερο «βαθμό» του).

Μπάζα έξω από το στρατόπεδο Λιόση

Μπάζα στην είσο-
δο του χώρου
στο στρατόπεδο

Λιόση, όπου το υπουργείο
προγραμματίζει να ξεκινή-
σει εργασίες διαμόρφωσης
για να εγκαταστήσει πρό-
σφυγες από την πλατεία
Βικτωρίας έριξαν πριν λίγο
φορτηγά 

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η εντολή δόθηκε προ-
κειμένου να μην μπορούν
να εισέλθουν κρατικά οχή-
ματα και να κάνουν τις
απαραίτητες εργασίες.
Κάτι τέτοιο, ωστόσο,
κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες θεωρείται παρακιν-
δυνευμένο, δεδομένου
ότι ο χώρος είναι στρα-
τιωτικός, ανήκει στο
υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και δεν επιτρέ-
πεται να επέμβει κανείς. 

Υπενθυμίζεται, ότι το
στρατόπεδο Λιόση στα
Άνω Λιόσια ως ένας
από τους χώρους εγκα-
τάστασης των προ-
σφύγων της πλατείας
Βικτωρίας υπέδειξε σε
δηλώσεις του ο αναπ-
ληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, ύστερα από συνεν-
νόηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Τα τέλη που καταβάλλονται στα
ΚΤΕΟ μετά την παράταση

Είκοσι ημέρες παράταση μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου έλαβαν οι ιδιοκτήτες οχημά-
των προκειμένου να περάσουν από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους, έπειτα από απόφ-
αση του υπουργείου Μεταφορών. 

Η εικοσαήμερη παράταση δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να κάνουν χρήση της
ευνοϊκής ρύθμισης για την καταβολή μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους.

Ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, σημειώνει ότι κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η
εξυπηρέτηση των πολιτών, τους οποίους κάλεσε να διεκπεραιώσουν εγκαίρως τον

τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους στα ΚΤΕΟ, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, πρόσθ-
ετη οικονομική επιβάρυνση και δυσλειτουργίες της τελευταίας στιγμής.

Τέλος, διευκρίνισε ότι οι εν λόγω ημερομηνίες εμπίπτουν στις δεσμεύσεις της χώρας
και επομένως δεν μπορεί να δοθεί νέα παράταση.

Για την ίδια κατηγορία οχημάτων μέχρι και την ημερομηνία παράτασης της πρώτης
καταληκτικής προθεσμίας, δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου 2015 θα καταβάλλεται μειωμένο
τέλος (33 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα), ενώ μετά την παρέλευση της νέας προθε-
σμίας, για το διάστημα από 21 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλ-
λεται το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος (65 ευρώ για ΙΧ επιβατικά
αυτοκίνητα).
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ΤΑΙΠΕΔ: Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί
για 14 ακίνητα

Νέους ηλεκτρονι-
κούς διαγωνι-
σμούς για την

αξιοποίηση 14 ακινήτων,
σε Αττική, Κεφαλονιά, Χαλ-
κιδική, Δωδεκάνησα,
Φθιώτιδα, Μεσσηνία,
Αργολίδα και Ημαθία, προ-
κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαγωνιστική διαδι-
κασία γίνεται μέσω της
πλατφόρμας e-auction και
του ιστοτόπου www.e-pub-
licrealestate.gr  και αφορά
τα ακόλουθα ακίνητα:

Λεύκες Πόρου Κεφαλο-
νιάς: 12 οικόπεδα με θέα στη θάλασσα

Ράγια Πόρου Κεφαλονιάς: 11 παραθαλάσσια οικόπεδα
Ράγια Πόρου Κεφαλονιάς: 29 παραθαλάσσια οικόπεδα
Κοσκινού Ρόδου:  Οικόπεδο στην περιοχή Φαληράκι
Κοσκινού Ρόδου:  Έκταση στην περιοχή Φαληράκι
Στυλίδα Φθιώτιδας: 2 οικόπεδα στην περιοχή Γρανιτσάδες
Στυλίδα Φθιώτιδας: 3 οικόπεδα στην περιοχή Γρανιτσάδες
Άγιος Μάμας Χαλκιδικής: Παραθαλάσσια έκταση στη χερσόνησο της Κασσάνδρας
Άργος: Οικόπεδο 1 χλμ ΒΑ του κέντρου της πόλης
Παλαιά πόλη Ναυπλίου: Οικόπεδο με τριώροφο κτίσμα
Καλλιθέα, Αθήνα: Πενταώροφη πολυκατοικία με θέα στην Ακρόπολη
Πολύγωνο, Αθήνα: Γωνιακό ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι
Καλαμάτα: Οικόπεδο με διατηρητέα κτίσματα στο εμπορικό κέντρο της πόλης
Κουμαριά Βέροιας: Οικόπεδο με κτίσμα 14 χλμ από την πόλη της Βέροιας
Η προθεσμία για υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της Α’

Φάσης λήγει στις στις 10 Δεκεμβρίου 2015 για τα ακίνητα από 1 έως και 9 και στις 17
Δεκεμβρίου 2015 για τα ακίνητα από 10 έως και 14.

Σε μεγάλη ύφεση η ελληνική οικονομία

Κάτω από το όριο των 50
μονάδων ο δείκτης
παραγγελιών μεταποίησης -

13ος μήνας συνεχούς πτώσης στις
νέες παραγγελίες

Συνθήκες μεγάλης ύφεσης στην
οικονομία δείχνουν τα στοιχεία των
νέων παραγγελιών στη μεταποίηση. 

Ο σχετικός δείκτης παρότι
ανέκαμψε το Σεπτέμβριο σε σχέση με
τον Αύγουστο,  διαμορφώθηκε στις 43,3 μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο
των 50 μονάδων πάνω από το οποίο προσδιορίζεται η ανάπτυξη. 

Πρόκειται για το 13ο συνεχόμενο μήνα με πτώση στις νέες παραγγελιές , ενώ το
τελευταίο τρίμηνο καθοριστικά έχει επηρεάσει η έλλειψη πρώτων υλών λόγω της
εφαρμογής των capital controls.

Νικολόπουλος στην κυβέρνηση: Δεν
θα βάλω «γύψο στην γλώσσα μου»

Απάντηση σε δημοσιεύματα  περί μη εκλογής του στην θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
έδωσε ο Νίκος Νικολόπουλος.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με αφορμή τις νέες διαρροές στο
διαδίκτυο περί μη εκλογής του στην θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση
δημοσιογράφων δήλωσε: 

Προφανώς κάποιοι επιμένουν να παριστάνουν τους “μπαλαδόρους της πολιτικής», μη κατα-
νοώντας ότι μετά από 30 χρόνια στην πολιτική δεν τρώω εύκολα “γκολ”. Δυστυχώς, δεν μπορώ να
καθησυχάσω εγώ τους φόβους τους για τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
ούτε για όποια άλλα προβλήματα τους απασχολούν.  

Σε συνέντευξη που έδωσα (στον ρ/σ «Παραπολιτικά) το πρωί της Δευτέρας μίλησα ήδη για το
θέμα και τόνισα πως αρνούμαι να γίνω μπαλάκι μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαροκόπου, προλέ-
γοντας ότι χρειάζεται τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής ώστε το πλειοψηφών κόμμα να με
προτείνει για την θέση του αντιπροέδρου, αλλά και προβλέποντας τα όσα επακολούθησαν. Επίσης
τόνισα - και το επαναλαμβάνω – ότι η συγκεκριμένη θέση μου προτάθηκε (από τις ηγεσίες των δύο
κομμάτων) και δεν τη ζήτησα. Και η πρόταση στηριζόταν σε τροποποίηση του κανονισμού της Βου-
λής, που μάλιστα είχε προαναγγελθεί από την εκπομπή “ΑΝΑΤΡΟΠΗ” του Mega Channel».

ΥΓ: Να είναι βέβαιοι όλοι πάντως, προσωπικά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και να υπερασπίζο-
μαι πολιτικά το δικαίωμα του λαού να βγει από τα αδιέξοδα και τα μνημόνια. Δεν παραβαίνω την
εντολή που πήραμε. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα την παραβεί ούτε και η κυβέρνηση, στην οποία
θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί μία άλλη κυβέρνηση, πριν λίγα χρόνια, παρέβη τα Ζάππεια
και την εντολή που πήρε και όλοι ξέρουν πως τότε δεν με κράτησαν ούτε οι θέσεις, ούτε οι τιμές και
τα οφίτσια… Εγώ «γύψο στην γλώσσα μου» πάντως δεν βάζω!!!!

Βρυξέλλες: Την Παρασκευή «κλειδώνει»
η λίστα των προαπαιτουμένων

Σημαντικό σημείο στο χρονοδιάγραμμα, τόσο της Ελλάδας, όσο και των Βρυξελ-
λών, είναι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών Παρασκευή αναμέ-
νεται να συμφωνηθεί η πρώτη λίστα προαπαιτούμενων που συνδέεται με την

αποδέσμευση δόσης ύψους 2 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να παρουσιαστεί στο Eurogroup της
Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Αυτό ανέφερε, από τις Βρυξέλλες, ανώτερος αξιωματούχος της
Ευρωζώνης, συμπληρώνοντας ότι μέσα στον Oκτώβρη αναμένεται να ξεκινήσει η
πρώτη αξιολόγηση. Επιπλέον, θα έχει προηγηθεί, όπως σημείωσε, και η συζήτηση για
τη δεύτερη λίστα προαπαιτουμένων, η εφαρμογή των οποίων θα απελευθερώσει δόση
ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σημαντικό σημείο στο χρονοδιάγραμμα, τόσο της Ελλάδας, όσο και των Βρυξελλών,
είναι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η οποία σύμφωνα με τις προθέ-
σεις των δύο πλευρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του χρόνου. Ως εκ
τούτου, η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμ-
ματος, δηλαδή πριν τις 15 Νοεμβρίου, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την αποδέ-
σμευση των επιπλέον 15 δισ. ευρώ, που ορίζει η απόφαση της 12ης Ιουλίου για τις τρά-
πεζες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στις δύο λίστες, ο αξιωματούχος
ανέφερε ότι η πρώτη θα είναι μία «αρκετά μακρά» λίστα μεταρρυθμίσεων που έχουν
«ξεμείνει» από το καλοκαίρι. Το δεύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα πρέπει
να συζητηθεί τον Οκτώβρη, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι ακριβώς θα περιλαμβάνει,
καθώς θα καθοριστεί παράλληλα με την πρώτη αξιολόγηση.

Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, διευκρίνισε ο ίδιος αξιωματούχος,
πιθανότατα θα περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, ωστόσο, αυτό δεν
αποκλείει να υπάρχουν μεμονωμένες δράσεις που θα συμπεριλαμβάνονται στα δύο
πρώτα πακέτα.

Στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, στο οποίο θα είναι παρών, εκτός από τον
υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών, Γιώργος Χουλιαράκης, θα συζητηθεί η γενικότερη στρατηγική της νέας κυβέρν-
ησης, αλλά δεν θα τεθούν στο τραπέζι μέτρα σχετικά με το ελληνικό χρέος.

Εντός του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού
(Asset Quality Review - AQR) των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δήλωσε
στο μεταξύ άλλος υψηλόβαθμος ευρωπαίος αξιωματούχος.  «Η AQR είναι σε εξέλιξη,
περιμένω να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ευρωπαίος
αξιωματούχος στον ΣΚΑΪ.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες πότε θα ολοκ-
ληρωθεί η αξιολόγηση. 
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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



Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-15

 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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης
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