
ΟΟρρίίσσθθηηκκεε  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ
ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκ..

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ  κκααιι    εεππιικκεε--
φφααλλεείίςς  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ππααρραα--
ττάάξξεεωωνν,,  ΜΜεε  ττοο  ννέέοο  ΥΥπποουυρργγόό

ΔΔηημμ..  ΤΤάάξξηηςςκκ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΤΤόόσσκκααςς  

ΠΠρροοχχωωρροούύνν  οοιι
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα
ττοο  88οο  ΔΔηημμοοττιικκόό
σσττηη  ΖΖωωφφρριιάά,,

δδήήλλωωσσεε  οο  ΧΧααττ--
ζζηηττρραακκόόσσιιααςς

ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν  μμεε  ττηηνν  ΜΜηηττρρόό--
πποολληη  ΙΙλλίίοουυ,,  ΑΑχχααρρννώώνν
κκααιι  ΠΠεεττρροουυππόόλλεεωωςς  γγιιαα
ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  έέννττααξξηη

ττωωνν  ΡΡΟΟΜΜΑΑ

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ααρρχχίίζζεειι  ααππόό
ττηη  ΔΔεευυττέέρραα

1122//1100//22001155  ππρρόόγγρρααμμ--
μμαα  χχωωρριισσττήήςς  σσυυλλλλοο--

γγήήςς  εεκκττυυππωωμμέέννοουυ
χχααρρττιιοούύ  

Με ευρεία πλειοψ-
ηφία ψηφίστηκε  από

το Περιφερειακό
Συμβούλιο, η 2η
Αναθεώρηση του
Περιφερειακού

Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Αττικής

Με το νέο Υπουργό Δημ.
Τάξης συναντήθηκε ο δήμα-

ρχος Γρ. Σταμούλης

ΤΤέέλληη  ααππόό  ττοο  ««ΕΕλλ..
ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς»»  ζζηηττοούύνν  οοιι

όόμμοορροοιι  δδήήμμοοιι

ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  σσττοονν
ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα  ρρααδδιιεε--

ννεερργγόό  φφοορρττίίοο
ΟΟ  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΡΡήήγγααςς  ννέέοοςς
γγρρααμμμμααττέέααςς  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  --

ΔΔεείίττεε  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς
ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς
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ΟΔήμος Ελευσίνας αρχίζει από τη
Δευτέρα 12/10/2015 πρόγραμμα
χωριστής συλλογής εκτυπωμένου

χαρτιού (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,
εκτυπωμένο χαρτί Α4, κ.λ.π.) σε συνεργασία
με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού
Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Ο ΕΔΣΝΑ έχει διαθέσει τους
κατάλληλους κάδους, οι οποίοι έχουν τοποθ-
ετηθεί σε διάφορα σημεία της Ελευσίνας και
Μαγούλας. Η αποκομιδή θα γίνεται με ευθύνη
και μέσα του ΕΔΣΝΑ και χωρίς κόστος για τον
Δήμο μας.

Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται η σχε-
τική πρόβλεψη του νέου τοπικού σχεδίου
διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου. 

Αν κάποιος έχει στην κατοχή του ποσότ-
ητα χαρτιού και θέλει να την ανακυκλώσει,
μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Περι-
βάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας στα
τηλ. 2105537248, 216.

ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ;
-ΔΙΟΤΙ….το χαρτί πρέπει να συγκεντρώνεται σε ξεχωρ-

ιστούς κάδους ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητά του
και να μπορεί να ανακυκλωθεί αποτελεσματικά.

-ΔΙΟΤΙ… η ανακύκλωση χαρτιού εντάσσεται στη
γενικότερη υποχρέωση της χώρας για εκτροπή από την
ταφή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.

-ΔΙΟΤΙ… το έντυπο χαρτί δεν αποτελεί υλικό συσκε-
υασίας και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καταλήγει στους μπλε κάδο-
υς.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- Δημαρχείο Ελευσίνας 
- Εθνικής Αντιστάσεως 80, Δ/νση Υγείας Περιφέρειας
- Ερμού (εσοχή πριν από την Πολεοδομία)
- Ηρώων Πολυτεχνείου (έναντι Goody's) 

- Θεοτοκοπούλου & Κανάρη (Πυροσβεστική)
- Κίμωνος & Παγκάλου (Πολιτιστικό Κέντρο)
- Χατζηδάκη & Παγκάλου (για Γυμνάσιο  & Λύκειο)

ΜΑΓΟΥΛΑ
- Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας (Ηρώων Πολ-

υτεχνείου)
- Αδ.  Κοραή
- Αντιγόνης & Ρόκκα
- Βεργίνας
- Γερανίων & Αθ. Διάκου
- Γεωργίου Παπανδρέου (σχολείο)
- Δήμητρας & Κων. Καμπόλη
- Δήμητρας & Μελετίου Μαρούγκα
- Ζαίμη & Ηρώων Πολυτεχνείου
- Ηρώων Πολυτεχνείου & Μακρυγιάννη (σχολείο)
- Θριασίου Πεδίου & Ηρώων Πολυτεχνείου
- Κρήνης & Αγ. Γεωργίου
- Λεωνίδα Στάμου (σχολείο)
- Ομήρου  & Αριστοτέλους (σχολείο)
- Πλατεία Ειρήνης

Την αναγκαιότητα της ανέγερσης του 8ου
Δημοτικού στη συνοικία της Ζωφριάς, ανέδει-
ξε η ποδηλατοδρομία που πραγματοποίησαν

το πρωί της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου τέσσερις μαζικοί
φορείς της Ζωφριάς. 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Βαγγέλης Γεωργίου,
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου, όπου συνωστίζονται πάνω από 400 παιδιά της
Ζωφριάς, χαρακτήρισε το σχολείο «ειδικών συνθη-
κών» και ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδι-
κασίες ανέγερσης του 10ου  Δημοτικού, που όπως
είπε θα αποσυμφορήσει το 3ο.

Απαντώντας ο Αναπλ. Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκος Χατζητρακό-
σιας τόνισε ότι η νέα διοίκηση προχώρησε τις διαδι-
κασίες, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα του οικο-
πέδου και προωθώντας την αποζημίωση των ιδιοκτητών
του. 

Πρόσθεσε ακόμα ότι ήδη εκπονείται από την Τεχνική
Υπηρεσία, η μελέτη του κτιρίου, ώστε με την ολοκλήρω-

σή της να αναζητηθεί πηγή χρηματοδότησής του. Τέλος
δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι ήδη έχουν γίνει βήματα
στη σχολική στέγη, με την παράδοση και λειτουργία του
10ου Δημοτικού Σχολείου, στη συνοικία της Δροσούπολ-
ης.

Το ΙΚ βλέπουν πίσω από
την επίθεση στην Άγκυρα 

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές ένας άνδρας και
μια γυναίκα καμικάζι σκόρπισαν το θάνατο στην
Άγκυρα.

Το Ισλαμικό Κράτος φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από την
διπλή βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα όπως λένε δύο
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των τουρκικών υπηρεσιών
ασφαλείας τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με τις πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορ-
είου, οι επιθέσεις αυτές έχουν πολλές ομοιότητες με τις
επιθέσεις αυτοκτονίας που έγιναν τον Ιούλιο στην πόλη
Σουρούτς, κοντά στα σύνορα με τη Συρία και αποδόθη-
καν στους τζιχαντιστές του ΙΚ. 

Οι ενδείξεις
σ υ ν η γ ο ρ ο ύ ν
στο ότι η νέα
αυτή επίθεση
που σημειώθη-
κε χθες Σάββα-
το στην Άγκυρα
ήταν αντίγραφο
εκείνης της
επίθεσης.

Σύμφωνα με
νέες επιβεβαιω-
μένες πληροφ-
ορίες των τουρκικών αρχών, οι βομβιστές καμικάζι που
σκόρπισαν τον θάνατο χθες στην Άγκυρα ήταν ένας
άνδρας και μια γυναίκα.

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 Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49,

2105571663

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44,

2105547707

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου

96, 2105550309

Αχαρνές
Βανδώρου Δήμητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως

117, 2102442311

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Χαϊδάρι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ρίμινι 28,

Έναντι Νοσοκομείου Αττικόν, 2105812139

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 26
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 58%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα,
Ανδρόμαχος, ΜάχοςΒαλάντης, 

Βαλάντιος
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Προχωρούν οι διαδικασίες για το 8ο Δημοτικό
στη Ζωφριά, δήλωσε ο Χατζητρακόσιας



Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε
από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η
2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Αττικής, με βάση το σχέδιο που κατατέθηκε
από τον ΕΔΣΝΑ και με ουσιαστικές παρατ-
ηρήσεις – προτάσεις που προέκυψαν τόσο
από την ευρεία συζήτηση όσο και από τις
παρατηρήσεις των συναρμόδιων φορέων και
υπουργείων και τη μέχρι τώρα δημόσια δια-
βούλευση.

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι παρατάξεις
«Δύναμη Ζωής», «180° - Η Αττική αλλάζει
πρόσωπο», «Αττική - Συμμέτοχοι στο αύριο»,
«Ανάσα για την Οικολογία», «Παρέμβαση για
την Αττική». Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις
«Ελληνική Αυγή για την Αττική», «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής», «Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική, ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Κυβέρνηση-ΕΕ-
ΔΝΤ» και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Φλώρα Νικολιδάκη,
Ασημάκης Μαντάς και Άννα Βασιλάκη, ενώ Λευκό ψήφισε
η παράταξη «Αττική».

Κατά τη δευτερολογία της η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής σκο-
πεύει να στηρίζει τους Δήμους σχετικά με τα Τοπικά Σχέ-
δια Διαχείρισης Απορριμμάτων, διαθέτοντας τους τεχνική
βοήθεια από τον άξονα 11 του ΠΕΠ Αττικής για την άμεση
ωρίμανση των σχεδίων αυτών. Παράλληλα μπορεί να
διαθέσει και Σύμβουλο για την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ
στη δρομολόγηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ. 

Η ίδια υπογράμμισε ότι σήμερα δεν κλείνει η υπόθεση
της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, αντιθέτως ανοίγει μια
διαδικασία, σε πολλές διαδοχικές φάσεις προκειμένου να
καταλήξουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο ορι-
στικό κείμενο. Ειδικότερα, αναφερόμενη στον ΧΥΤΑ
Φυλής, παρατήρησε ότι η 2η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ
εκπληρώνει τις σχετικές δεσμεύσεις προκειμένου να μπει
τέλος στη λειτουργία του, παρατηρώντας ότι «επειδή η
Φυλή βολεύει πολλούς, αριστερούς και δεξιούς, δεν θα
είναι εύκολο να την κλείσουμε».

Τέλος, η Περιφερειάρχης παρατήρησε ότι «στο κοινό
μέτωπο με τον στόχο να αποτραπεί η νέα πολιτική που
φέρνει ο ΠΕΣΔΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων,
περιλαμβάνονται ετερογενή συμφέροντα από το ένα ως
το άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος». 

«Με διαφορετικό ύφος και γλώσσα, υπηρετούν το χθες
και τις πρακτικές του. Και από αυτό το βήμα τους στέλνω
ένα μήνυμα, και μία προειδοποίηση μαζί: ο τόπος είναι
μικρός και όλα μαθαίνονται πολύ γρήγορα. Κάποια μάλι-
στα έχουν ήδη μαθευτεί. Και ο νοών νοήτω…», τόνισε η
Περιφερειάρχης.

Τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων
Ο κύκλος των ομιλητών της 31ης Συνεδρίασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκίνησε με τις εισηγήσεις της
2ης Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ που έκαναν αντίστοιχα εκ
μέρους των συναρμόδιων Διευθύνσεων Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής οι Εντε-
ταλμένοι Σύμβουλοι, Νάσος Αναγνωστόπουλος και Πανα-
γιώτης Πατσαβός. Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι τόνισαν ότι
το αναθεωρημένο κείμενο του ΠΕΣΔΑ είναι απολύτως
συμβατό με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα,
Ερμίνα Κυπριανίδου, επεσήμανε την κρισιμότητα του
ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλ-
λον της Αττικής, το περιβάλλον, την οικονομία και την
ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, από την πλευρά της Ομάδας Εργασίας
του ΕΔΣΝΑ, η Γεωργία Ασημακοπούλου, αναφέρθηκε
συνοπτικά στη μελέτη της Ομάδας Εργασίας του επι-
στημονικού προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, επισημαίνοντας
τον καθοριστικό ρόλο του ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση του
ΠΕΣΔΑ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης
«Αττική», Γιάννης Σγουρός, χαρακτήρισε ως «ευχολόγιο»
το νέο ΠΕΣΔΑ, αφού, όπως τόνισε «δεν περιλαμβάνει
τίποτα το συγκεκριμένο και χειροπιαστό, με αποτέλεσμα
πλέον να κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά
κονδύλια», και δήλωσε ότι «είναι μεν συμβατός με τον
ΕΣΔΑ αλλά ασύμβατος με την πραγματικότητα».

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, επικεφαλής της παράταξης
«180° - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο», υπέβαλε σειρά ερω-
τήσεων προς τη Διοίκηση, για τις οποίες ζήτησε άμεσες
απαντήσεις, τονίζοντας ότι υπάρχει προβληματισμός που
καθιστά δύσκολη τη λήψη απόφασης αλλά και χρονική
πίεση και αναλόγου βαθμού
ευθύνη.
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Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
για το νέο ΠΕΣΔΑ

Ορίσθηκε συνάντηση του Δημάρχου Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου και  επικεφαλείς των δημοτικών παρατά-

ξεων, Με το νέο Υπουργό Δημ. Τάξηςκ. Νικόλαος Τόσκας 

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
κ. Νικόλαος Μελετίου, γνωστοποιεί ότι, ο αναπληρω-

τής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαος Τόσκας,
ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, που του υπέβαλε η Δημοτι-
κή Αρχή της πόλης, για τον ορισμό συνάντησης, προκειμένου
να τεθούν -στο σύνολό τους- τα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας
και τάξης στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου, και
ιδιαίτερα, τα πρόσφατα κρούσματα παραβατικότητας, που
διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κλίμα στην κοινωνία
της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό ορίσθηκε συνάντηση, στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, την προσεχή Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου
2015, στις 10 το πρωί, στην οποία, ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να
παραβρίσκονται, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου, κ. Ισίδωρος Τσίγκος και οι επικεφαλείς των
δημοτικών παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. κ.κ.
Ιωάννης Ηλίας, Δημήτριος Μπακάλης και Ευάγγελος Παπανι-
κολάου.     Η Δημοτική Αρχή θα ενημερώσει τους Ασπροπύρ-
γιους, με Δελτίο Τύπου, για τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Συνεργασία του Δήμου
Αχαρνών με την Μητρό-
πολη Ιλίου, Αχαρνών και

Πετρουπόλεως για την κοι-
νωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Με τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρα συναντήθηκε ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός στο γραφ-

είο του στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών. Σκοπός της
συνάντησης ήταν η συνεργασία και η στήριξη της πρω-

τοβουλίας της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως για την κοινωνική ένταξη των οικογενειών
ΡΟΜΑ.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης παρουσίασε αναλυτι-
κά στον Δήμαρχο Αχαρνών τη φιλοσοφία και τις δράσεις
που περιλαμβάνει το Πρότυπο Εκπαιδευτικό Ενταξιακό
Πρόγραμμα Δράσης υπέρ του παιδιού και της οικογένει-
ας ΡΟΜΑ της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αχαρνών
συνεχάρη τον Μητροπολίτη κ Αθηναγόρα για τη σημαντι-
κή πρωτοβουλία, και τόνισε ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι
αρωγός σε δράσεις που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη
των παιδιών και των οικογενειών ΡΟΜΑ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η κα Ελένη Καμ-
πόλη, Διευθύντρια του 28ου Δημοτικού Σχολείου
ΚΑΠΟΤΑ, και ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Μητρό-
πολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ Ανυφαντάκ-
ης.

Τα χειρότερα έρχονται το
2016 για τον ΕΝΦΙΑ

ΟΕΝΦΙΑ του 2016 θα είναι ένα από τα βασικά εισπρακ-
τικά μέτρα του επόμενου έτους, καθώς οι αλλαγές που
έρχονται στον φόρο θα διευρύνουν τη φορολογική

βάση, δηλαδή θα "χτυπήσουν" περισσότερους φορολογούμενο-
υς, ενώ αρκετοί από αυτούς που πληρώνουν και σήμερα θα
κληθούν να πληρώσουν περισσότερα.

Στο ΥΠΟΙΚ έχουν αρχίσει ήδη να συλλέγουν εισηγήσεις από
υπηρεσιακούς παράγοντες για τη μορφή του νέου φόρου ο
οποίος, όπως προκύπτει από αυτές τις εισηγήσεις, θα είναι
σκληρότερος για πολλούς φορολογούμενους σε σχέση με τον
σημερινό.

Σε κάθε περίπτωση, το 2016 η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι
θα φέρει στα κρατικά ταμεία από φόρο ακινήτων το ποσό των
2,65 δις. ευρώ. Ωστόσο, με τις αλλαγές που θέλε να κάνει στο
φόρο, όπως π.χ. την παροχή αφορολόγητου ορίου, θεωρείται
δεδομένο ότι ο φόρος θα γίνει πολύ πιο βαρύς για τη μεσαία και
μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Όπως αναφέρει σε αναλυτικό ρεπορτάζ και το "Κεφάλαιο" που
κυκλοφορεί, έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικο-
νομικών τονίζουν ότι για να επιτευχθεί η είσπραξη 2,65 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ από τον φόρο ακινήτων, θα πρέπει το συνολικό
ποσό της βεβαίωσης του φόρου να ανέβει σημαντικά σε σχέση
με τα 3,2 δισεκατομμύρια που προβλέπονται για φέτος. Και αυτό
θα οδηγήσει σε τερατώδεις συντελεστές φόρου. Θα μπορούν να
φτάνουν, δηλαδή, στο 3% ή και 4% της αντικειμενικής αξίας των
ακινήτων του φορολογουμένου.

Όλα δείχνουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2016 πρόκειται να υπολογιστεί
και πάλι με τις σημερινές εξωπραγματικές και εξοντωτικές αντι-
κειμενικές αξίες, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ακόμα
και διπλάσιες από τις εμπορικές τιμές. Επίσης, το αφορολόγητο
που σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών στον νέο
ΕΝΦΙΑ θα είναι μόλις 50.000 ευρώ, προκειμένου να απαλλα-
γούν από τον φόρο όσοι έχουν στην κατοχή τους μόνο μία
κατοικία χαμηλής αξίας. Η νέα μορφή του φόρου θα βασίζεται σε
φορολόγηση μόνο με βάση τη συνολική αξία της ακίνητης περ-
ιουσίας του φορολογουμένου.
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Τέλη από το «Ελ. Βενιζέλος»
ζητούν οι όμοροι δήμοι

Στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας προσέφυγαν
οι Δήμοι Ραφήνας-

Πικερμίου, Μαρκόπουλου και
Σπάτων-Αρτέμιδος, ζητώντας
να ακυρωθεί η άρνηση των
συναρμοδίων υπουργών να
εκδώσουν την απαιτούμενη
απόφαση καθορισμού των
όρων και προϋποθέσεων,
αλλά και του ύψους των δημο-
τικών και άλλων τελών που θα
εισπράττουν από το αεροδρό-
μιο Ελ. Βενιζέλος.

Ειδικότερα, από την σύμβαση ανάπτυξης του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος (31 Ιουλίου
1995),  μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας «Διεθνής Αερολιμέ-
νας Αθηνών», βασικός μέτοχος της οποίας είναι η γερμανικών συμφερόντων εταιρεία
«Hochtief», προβλέπεται ότι η επίμαχη ανώνυμη εταιρεία οφείλει να καταβάλει ανταπο-
δοτικούς και άλλους φόρους, όπως και τέλη σε δήμους και κοινότητες γύρω από το αερ-
οδρόμιο.

Οι  Δήμοι αυτοί είναι των Σπάτων - Αρτέμιδας (τέως Λούτσας), της Ραφήνας - Πικε-
ρμίου, της Παιανίας, Μαρκόπολου και του Κορωπίου. 

Στην συνέχεια  ψηφίστηκε ο νόμος 3631/2008  ο οποίος προέβλεψε ότι με απόφαση
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών θα καθορίζεται η διαδι-
κασία επιβολής και είσπραξης των δημοτικών τελών και φόρων των 6 επίμαχων Δήμων
από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Όμως, από το 2008 κανένας  από τους συναρμόδιο-
υς υπουργούς δεν υπέγραψε την προβλεπόμενη υπουργική απόφαση. 

Η καταβολή των δημοτικών φόρων και τελών προς τους εν λόγω Δήμους έπρεπε να
είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2008.

Έτσι, οι Δήμοι την 28η Ιουνίου 2015 κατέθεσαν αίτηση στους συναρμόδιους υπουρ-
γούς και ζητούσαν να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο 3631/2008 υπουργική
απόφαση που θα καθορίζει τις διαδικασίες και το ύψος των δημοτικών τελών κ.λπ. που
θα εισπράττονται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Οι Δήμοι δεν έλαβαν καμία απάντηση από τους συναρμόδιους υπουργούς και προ-
σέφυγαν στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι από το 2008 έως και σήμερα, με το να μην εκδίδε-
ται η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση παρέχεται προνομιακή θέση στην ανώνυμη
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών»,  κάτι που παραβιάζει την Συνθήκη για τη Λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αλλά και τη νομολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, οι Δήμοι υποστηρίζουν ότι η επίμαχη φοροαπαλλαγή που παρέχει ουσια-
στικά η Πολιτεία προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αποτελεί κρατική ενίσχυση μονο-
πωλιακού χαρακτήρα, που θέτει σε προνομιακή θέση την επίμαχη εταιρεία, σε σχέση με
άλλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, αλλά νοθεύονται και οι κανό-
νες του ανταγωνισμού.  

Ακόμη, υποστηρίζουν οι Δήμοι ότι με την μη έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής
απόφασης παραβιάζεται και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος το
1989 κυρώθηκε  από την χώρα μας.    

Επίσης, σύμφωνα με τους Δήμους, η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση έναντι της ανώνυμης
εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της
ισότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 Συντάγματος), όπως επίσης
προσκρούει και στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αφού τα τέλη,
κ.λπ. αποσκοπούν στην κάλυψη των δαπανών των Δήμων.

Σε εξέλιξη η αντιμετώπιση του προβ-
λήματος υδροδότησης στη Ζωφριά

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ
και του Δήμου Φυλής
βρίσκονται στην

συνοικία της Ζωφριάς, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα της διακοπής υδρ-
οδότησης που ανέκυψε από
άγνωστη αιτία από τις πρωινές
ώρες της Κυριακής 11 Οκτω-
βρίου. 

Ήδη έχει αντιμετωπιστεί το
ζήτημα στην Ζωφριά 1 και 2
ενώ τα συνεργεία παραμένουν
στη Ζωφριά 3 όπου το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. 

Επί τόπου βρίσκεται ο αναπληρωτής δήμαρχος και υπεύθυνος υδροδότησης Μαρίνος
Σαρλάς, ενώ στον τόπο της ζημιάς βρέθηκε και ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. 

Πετυχημένη η ποδηλατοδρομία
της Ζωφριάς

Με επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί
της Κυριακής, 11

Οκτωβρίου 2015, η καθιερω-
μένη ποδηλατοδρομία που
διοργανώνουν οι τέσσερις
φορείς της Ζωφριάς, δηλαδή ο
Εξωραϊστικός, ο Σκακιστικός
και οι Σύλλογοι Γονέων του
3ου Δημοτικού και του 4ου
Γυμνασίου.

Στην ποδηλατοδρομία την
οποία στήριξαν ο Δήμος
Φυλής, η Τροχαία, οι χορηγοί
και οι εθελοντές πήραν μέρος μικροί και μεγάλοι προωθώντας το μήνυμα ότι η πόλη
πρέπει να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα, δηλαδή το ποδήλατο και την πεζοπορία,
με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων.

Στο σύντομο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου
ευχαρίστησε τους ποδηλάτες που πήραν μέρος και τους χορηγούς. Ευχήθηκε ακόμα να
κατασκευασθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι για την ασφαλή μετακίνηση ποδ-
ηλατών και πεζών κι αναφέρθηκε στις επόμενες πρωτοβουλίες του Συλλόγου, με αφετ-
ηρία την εκδρομή στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα. 

Στην διάρκεια των απονομών έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ανέγερσης του
8ου Δημοτικού Σχολείου, με τοποθετήσεις από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Βαγ-
γέλη Γεωργίου και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκο Χατζητρ-
ακόσια. 

Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε, μεταξύ των ποδηλατών που πήραν
μέρος στην ποδηλατοδρομία, κλήρωση δώρων που πρόσφεραν οι χορηγοί.

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καμ-
πόλης, Γιάννης Μαυροειδάκος και Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, και η Τοπική Σύμβουλος Μαρία Χριστοπούλου.
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Συναγερμός στον ΧΥΤΑ Φυλής
για ραδιενεργό φορτίο

Το φορτίο, το οποίο
προήλθε από το
Σταθμό Μεταφόρτω-

σης Απορριμμάτων του Σχι-
στού, απομονώθηκε και πρό-
κειται να ελεγχθεί από την
αρμόδια επιτροπή του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος».

Συναγερμός σήμανε σήμερα
Σάββατο στον ΧΥΤΑ Φυλής,
στην πύλη ραδιενεργών, όταν
έφθασε ένα φορτίο, του
οποίου τα επίπεδα ραδιενέρ-
γειας ήταν δεκαπλάσια του επιτρεπτού ορίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής 

Το φορτίο, το οποίο προήλθε από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Σχι-
στού, απομονώθηκε και πρόκειται να ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Συμμαχίες και εσωκομματικές ισορροπίες στο
δρόμο προς τις γαλάζιες κάλπες

Συ μ μ α χ ί ε ς ,
δηλώσεις στήρ-
ιξης, εσωκομ-

ματικές ισορροπίες,
στρατηγικές σωστές ή
λάθος και κυρίως το
ποιοι θα αποτελέσουν
το εκλογικό σώμα που
θα φθάσει μέχρι τις
κάλπες της 22ας Νοεμ-
βρίου θα κρίνουν το
αποτέλεσμα των
εκλογών για τον επόμε-
νο αρχηγό της ΝΔ. Οι
συναντήσεις και τα
δείπνα έχουν
πυκνώσει, με τα τηλέφ-
ωνα των στελεχών της
Πολιτικής Επιτροπής
και των ΝΟΔΕ να έχουν πάρει φωτιά.

Στο στρατόπεδο του Βαγγέλη Μεϊμαράκη οι συνεργάτες του δίνουν μεγάλο βάρος
στην κοινοβουλευτική παρουσία του προέδρου της ΝΔ, όχι μόνο επειδή όπως λένε, στις
προγραμματικές δηλώσεις απέδειξε ότι μπορεί να στριμώξει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά
γιατί η μεγάλη μάχη αφορά τα μέτρα-φωτιά που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή που θα
πλήξουν για άλλη μια φορά βαριά τους πολίτες και την κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, η πλευρά Μεϊμαράκη έχει αποφασίσει να ασχοληθεί κυρίως με αυτά
τα ζητήματα και να κινηθεί με βάση τα πολιτικά χαρακτηριστικά της εσωκομματικής ανα-
μέτρησης, παρά με όρους πολιτικού μάρκετιγκ. Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος της ΝΔ,
που σήμερα θα βρεθεί στην Κοζάνη προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς για
την απελευθέρωση της πόλης, από αύριο θα συνεχίσει τον αγώνα από τα έδρανα της
Βουλής απέναντι στους ισοπεδωτικούς εφαρμοστικούς νόμους που θα καταθέσει η
συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας που  μίλησε στη Βέροια και εγκαινίασε τα γραφεία του στη
Θεσσαλονίκη, δηλώνει ότι πρέπει να μεγαλώσει η κεντροδεξιά παράταξη, «με όσους
δεν εκφράζονται σήμερα από κανέναν» ενώ απευθύνεται σε νέους, επιστήμονες και
επιχειρηματίες.

Αναφορικά με το τι κόμμα θέλει την επόμενη μέρα λέει, ότι σκέφτεται μια ΝΔ χωρίς
ταμπέλες, ανοικτή, συμμετοχική, που θα ζητά από τη βάση το «ναι» ή το «όχι» για τη
στρατηγική του, με τοπικά δημοψηφίσματα και με ανάδειξη του 50% των υποψηφίων
βουλευτών από τοπικές ψηφοφορίες όλων των μελών.

Περιοδείες έχει ξεκινήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που  επισκέπτεται στο νομό
Έβρου και το βράδυ θα μιλήσει στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρώην υπουργός εμφανίζε-
ται με συγκεκριμένες προτάσεις επί μία σειράς θεμάτων, όπως οι επενδύσεις και η ανε-
ργία.

Στόχος του, όπως λέει ο ίδιος, είναι «ένα κόμμα που θα παράγει εφαρμοσμένη πολι-
τική και θα προτείνει πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».
Μάλιστα στο κόμμα προτείνει θητεία για τον αρχηγό και η βάση να έχει λόγο και στην
επιλογή των υποψηφίων βουλευτών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ιδεολογικά δεν κρύβει ότι είναι δεξιά από το κέντρο και χαρ-
ακτηρίζει ψεύτικο το δίλλημα «δεξιά-κεντροδεξιά». «Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να ενώσει
το συγκεκριμένο χώρο.

Εκμεταλλεύεται τα social media και θέλησε να ξεχωρίσει και στην προεκλογική καμ-
πάνια, επιλέγοντας το αμερικανικού τύπου μοντέλο, που περιλαμβάνει περιοδείες με
πούλμαν σε όλη τη χώρα. Πρώτος σταθμός του, θα είναι τη Δευτέρα, οι Σκουριές στη
Χαλκιδική.

Με το νέο Υπουργό Δημ. Τάξης συναν-
τήθηκε ο δήμαρχος Γρ. Σταμούλης

Λί γ ε ς
μέρες
μ ε τ ά

την ανάληψη
των καθηκόν-
των του νέου
αναπλ. Υπο-
υργού Προ-
στασίας του
Πολίτη Νικό-
λαου Τόσκα, ο δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης συνοδευόμενος από τον
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλιου κ. Γεώργιο Μιχάλαρο επισκέφθηκαν τον Υπουργό
την Παρασκευή 9/10/2015.

Σε μία από τις πρώτες συναντήσεις του κ. Τόσκα με αιρετούς, άλλωστε με τον Γρη-
γόρη Σταμούλη είνα παλιοί γνώριμοι και φίλοι, ο νέος Υπουργός άκουσε τα προβλήμα-
τα της περιοχής μας. Η εγκληματικότητα αλλά και η αδυναμία επέμβασης στον καταυλι-
σμό χωρίς ειδικά σχεδιασμένη επιχείρηση απο την Αστυνομία, ήταν ψηλά στην ημερή-
σια διάταξη της συνάντησης. Επίσης, ο κ Σταμούλης έθεσε για άλλη μία φορά το θέμα
της ενίσχυσης όλων των τμημάτων της περιοχής με Ανθρώπινο Δυναμικό αλλά και με
οχήματα και υλικοτεχνικές υποδομές.

Ο κ. Τόσκας συμφώνησε πως υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην περιοχή τόσο με βάση
τα γεωγραφικά αλλά και εγκληματολογικά δεδομένα και υποσχέθηκε στο δήμαρχο
Μεγαρέων πως όχι μόνο θα συνεχιστεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της εγκληματικότ-
ητας, που ήδη γίνεται, αλλά θα ενισχυθεί περισσότερο, τονίζοντας πως θα δούμε σύντο-
μα ακόμα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Ο κ. Σταμούλης κατά την έξοδό του από τη συνάντηση με τον Υπουργό εξέφρασε την
βεβαιότητα πως όσα είπε ο Υπουργός δεν ήταν λόγια πολιτικού, αλλά ενός άνδρα που
γνωρίζει πολύ καλά να πράττει και όχι απλά να υπόσχεται.

Όσον αφορά στο θέμα των Τσιγγάνων, συμφώνησαν και οι δύο πως ένα τέτοιο ζήτ-
ημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αστυνομικά μέτρα. Χρειάζονται και κοινωνικά μέτρα τα
οποία, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Βασιλείου, έχουν
ξεκινήσει ήδη να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται. Μάλιστα, την ίδια ώρα που οι Στα-
μούλης - Μιχάλαρος συζητούσαν με τον Υπουργό, οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημά-
των είχαν συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη και εκπροσώπους Ρομά, για το περ-
ιεχόμενο της οποίας θα ακολουθήσει Δελτίο Τύπου από την Περιφέρεια Αττικής.

Πολυνομοσχέδιο: Τι αλλάζει στις
100 δόσεις προς εφορία

Αυστηροποιείται η ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς θα αποβάλλονται
από αυτήν ευκολότερα οι  οφειλέτες.  Με το πολυνομοσχέδιο
επέρχονται δυο σημαντικές αλλαγές:

-η ρύθμιση θα χάνεται εφόσον ο φορολογούμενος αφήσει απλήρωτη ή
δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός 30 ημερών από  την ημέρα που
θα λάβει ειδοποίηση με την οποία του γνωστοποιείται από την εφορία η
ληξιπρόθεσμη οφειλή του. Αυτό σημαίνει, στην πράξη, ότι για να μην χάσει
τη ρύθμιση ένας οφειλέτης θα πρέπει να προχωρήσει εντός 30 ημερών
στην πληρωμή ή την ρύθμιση νέων φορολογικών υποχρεώσεων όπως είναι
ο ΕΝΦΙΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας, αφού όμως λάβει σχετικό ειδοποιητήριο
για ληξιπρόθεσμη οφειλή, όπως ορίζει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.

-η εφορία αποκτά τη δυνατότητα να μειώσει τον αριθμό των δόσεων που
έχει επιλέξει ο οφειλέτης εφόσον τα οικονομικά του δεδομένα επιτρέπουν
την αποπληρωμή της οφειλής του νωρίτερα. Στην πράξη ο οφειλέτης που
διαθέτει υψηλό εισόδημα ή σημαντικές καταθέσεις θα μπει στο στόχαστρο
του υπουργείο Οικονομικών και θα δει τον αριθμό των δόσεων που έχει
επιλέξει να μειώνεται και αντίστοιχα να αυξάνεται το ποσό της μηνιαίας
δόσης.

Επίσης, με το νομοσχέδιο της συμφωνίας του καλοκαιριού επέρχονται και
άλλες αλλαγές στις 100 δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται στο 5% (από
3%) το επιτόκιο για όσους έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Όσοι έχουν
χρέη χαμηλότερα των 5.000 ευρώ, θα διατηρήσουν το μηδενικό επιτόκιο
υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα

- η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη είναι αντικειμενικής αξίας έως
150.000 ευρώ

- η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθ-
έντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ και σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Την επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα

κτίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια
προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι από τον φετινό ΕΝΦΙΑ θα συνυπολογίζεται
στην αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων βάση
της οποίας υπολογίζεται ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ και:

- η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων και ξενοδοχείων 
-η συνολική αξία των ενοικιαζόμενων δωματίων
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Reuters: Ο πραγματιστής Τσίπρας
ανέβαλλε την επανάσταση - Τα

προβλήματα παραμονεύουν

"Η ελληνική κυβέρνηση θα
απολαύσει ένα μικρό
μήνα μέλιτος αλλά από το

νέο έτος τα προβλήματα...
παραμονεύουν".

Αυτό αναφέρει, μεταξύ
άλλων, το Reuters σε σημερινό
του δημοσίευμα, ενώ αναφέρει
πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει
ουσιαστικά εγκαταλείψει την
αντιμνημονιακή ρητορική.

"Aκούγοντας τον έλληνα
πρωθυπουργό και την
κυβέρνησή του θα σκεφτόταν
κανείς ότι η επανάσταση αναβλήθηκε και δεν ακυρώθηκε" γράφει το άρθρο και
προσθέτει πως ο κ. Τσίπρας "έχει εδώ και καιρό απεμπολήσει την αντιμνημονιακή
ρητορική που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία τον Ιανουάριο, φέρνοντας τη χώρα στο
χείλος της οικονομικής καταστροφής και την έξοδο από το ευρώ".

Στο άρθρο αναφέρεται επίσης:
"Ο Τσίπρας δηλώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει τώρα επώδυνες οικονομικές

αλλαγές με μειώσεις δαπανών και αυξήσεις φόρων, που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο
που υπεγράφη τον Αύγουστο. Διπλωμάτες και αναλυτές αναμένουν ότι η κυβέρνηση θα
έχει κάτι σαν μήνα του μέλιτος για τον υπόλοιπο χρόνο, καθώς θα προσπαθεί να
διασφαλίσει την υποδόση των 3 δισ., να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες αλλά και να
ξεκινήσει τις συζητήσεις για το χρέος.

Ωστόσο τα προβλήματα... παραμονεύουν από τον επόμενο χρόνο, όταν θα πρέπει να
εφαρμοστούν επώδυνες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, στα εργασιακά και στις δημόσιες
παροχές, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν από μια αδύναμη και χαμηλού ηθικού
δημόσια διοίκηση.

Με δεδομένη την απροθυμία της Γερμανίας και των υπολοίπων βόρειοευρωπαίων
δανειστών, η αναδιάρθρωση του χρέους φαίνεται ότι θα είναι περιορισμένη, σταδιακή
και με κανόνες, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η λαϊκή υποστήριξη στον πρωθυπουργό".

Σύμφωνα με το άρθρο εγείρονται και αμφιβολίες για την καταλληλότητα ορισμένων
υπουργών και την έλλειψη καταρτισμένων τεχνοκρατών, που θα υλοποιήσουν τα
γραφειοκρατικά των απαιτούμενων πολιτικών.

Ο Economist για τη στάση του με την Εκκλησία
Την ίδια ώρα, άρθρο του Economnist αναφέρεται στη σχέση της κυβέρνησης με την

Εκκλησία, κάνοντας λόγο για πρόσφατη αλλαγή της κυβερνητικής στάσης, δηλαδή του
Αλέξη Τσίπρα και ΤΟΥ υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας δηλωμένος άθεος. Μακροπρόθεσμος στόχος του είναι
να διασπάσει τη στενή σχέση του Κράτους με την Ορθόδοξη Εκκλησίας, της οποίας ο
ρόλος στα κοινά προστατεύεται από πολλά άρθρα του Συντάγματος. Μετά από την
επανεκλογή του τον περασμένο μήνα, έκανε υπουργό Παιδείας έναν κοσμικιστή
πολιτικό, τον Νίκο Φίλη, που είχε διαμαρτυρηθεί για τη θερμή επίσημη υποδοχή των
λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας πριν από μερικούς μήνες. Μετά από το σχηματισμό
κυβέρνησης, η αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε ότι θα απλοποιηθεί η διαδικασία
απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών. Έτσι ο κόσμος προετοιμάστηκε για μία
κλασική σύγκρουση ανάμεσα στο κράτος και τις εκκλησιαστικές αρχές», επισημαίνει το
δημοσίευμα.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο αρθρογράφος, λίγες μόνο μέρες αργότερα το πνεύμα
της αντιπαράθεσης «εξορκίστηκε». «Ο κ. Φίλης είχε μία ειρηνευτική συνάντηση με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στην οποία δεσμεύτηκε ότι δεν θα ληφθούν μονομερείς
δράσεις. Οι δημοσιογράφοι άκουσαν σε συνεντεύξεις τύπου ότι η κυβέρνηση εκτιμά το
ανθρωπιστικό έργο της εκκλησίας και ελπίζει σε καλή συνεργασία κράτους-εκκλησίας
αναφορικά με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας για το δημόσιο συμφέρον.
Επίσης δόθηκε η διαβεβαίωση ότι η αλλαγή στη διδασκαλία των θρησκευτικών θα γίνει
κατόπιν συννενόησης με την εκκλησία», αναφέρει το άρθρο, προσθέτοντας ότι ο κ.
Φίλης έκανε μία ακόμη επίδειξη φιλίας με την εκκλησία, δίνοντας το παρών στη
χειροτόνηση ενός μητροπολίτη. «Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά;», διερωτάται ο
αρθρογράφος και συμπληρώνει: «Ισως τίποτα από όλα αυτά δεν θα έπρεπε να αποτελεί
έκπληξη. Το κόστος είναι προφανώς υπερβολικά υψηλό για τον κ. Τσίπρα ο οποίος έχει
πολλές άλλες σκοτούρες στο κεφάλι του: όχι μόνο μία συνεχιζόμενη οικονομική κρίση
αλλά και γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή, μία κατάσταση που παραδοσιακά οδηγεί
τους Έλληνες σε συσπείρωση γύρω από τη θρησκεία τους».

Ομόφωνη απόφαση για δυναμικές
αγροτικές κινητοποιήσεις

Αποφασισμένοι να
προχωρήσουν σε
δυναμικές κινητοποιή-

σεις το αμέσως επόμενο διά-
στημα ώστε να μην περάσουν
τα προωθούμενα  φορολογικά
μέτρα τα οποία θίγουν ανε-
πανόρθωτα τον κλάδο τους,
δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρ-
όφοι από τη Β.Ελλάδα, τη Θεσ-
σαλία αλλά και την Αττική που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της Πανελλήνιας Συντονιστικής
Επιτροπής Αγροτών και Κτηνο-
τρόφων και συμμετείχαν μαζικά, σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Νίκαιας την Κυριακή.

Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη έλαβαν ομόφωνα την απόφαση για δυναμικές κιν-
ητοποιήσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και μαζική κάθοδο στην Αθήνα αλλά και τρακ-
τέρ στους δρόμους, διότι όπως τόνισαν, είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν σε
καμία περίπτωση να εφαρμοστεί η «άδικη» και «βάναυση» όπως την χαρακτήρισαν
φορολόγηση που θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για τον κλάδο τους. 

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων τους όπως και το περιεχόμενο
τους, θα καθοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα ενώ απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση
προς όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε πνεύμα συνεργασίας να συμμετάσχουν
στις κινητοποιήσεις, διότι όπως επισημαίνουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
«δεν μας χωρίζει τίποτα, τα προβλήματα είναι κοινά».

Στην σύσκεψη μετείχαν αγρότες από τις Σέρρες, την Δράμα, την Κοζάνη, την Κατε-
ρίνη, την Θεσπρωτία, την Φθιώτιδα, την Βοιωτία, την Αττική και την Θεσσαλία, ενώ το
παρών έδωσαν και οι αλιείς της Μαγνησίας, όπως και ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών
Ελλάδος. Κοινός τόπος η αγανάκτηση όλων για τα επερχόμενα μέτρα αλλά και η απόφ-
αση να αντιδράσουν δυναμικά ώστε να μην εφαρμοστούν.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα, αγροτική
σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. Όπως έχει ήδη
επισημανθεί σε σχετική ανακοίνωση θα ληφθούν αποφάσεις για την οργάνωση πανελ-
λαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων «ενάντια στην αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και της
κυβέρνησης ώστε να στηθεί ισχυρό μπλόκο στην φοροεπιδρομή σε βάρος  των αγρ-
οτών και κτηνοτρόφων».

Γάμος
Ο ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΞΕΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Μέρος  Πέμπτο:
ΘΕΜΑ Ανεργία. 

του Βασίλη Στεφάνου

Εξήντα  ένα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα  που
άνοιξα για πρώτη φορά τα μάτια μου σε τούτη τη γη,
τη γη των παππούδων μου, τη γη των γονέων μου,

τη γη που με φιλοξένησε όλα αυτά τα χρόνια, τη γη που μου
δώρισε χαρές, τη γη που μου χάρισε λύπες, τη γη που αγάπ-
ησα, τη γη που άπειρες φορές βλαστήμησα, τη γη που  απ’ ό-
ταν  κατάλαβα ότι δεν την κληρονόμησα ποτέ  από κανέναν
πρόγονο  μου αλλά απλά την δανείστηκα  από τις επερχόμε-
νες γενιές, αυτή τη γη προσπάθησα να υπε-
ρασπιστώ, και να διαφυλάξω  για να την πα-
ραδώσω ανέπαφη σε αυτούς που ανήκει.
Scheisse…  όπως λένε και οι Γερμανοί ,
δυστυχώς δεν κατάφερα τίποτα απολύτως,
όπως ακριβώς τίποτα δεν είχαν καταφέρει οι
πρόγονοι μου, όπως ακριβώς τίποτα δεν κα-
τάφερε κανένας από όσους  θέλησαν να α-
κολουθήσουν το δικό μου παράδειγμα η  ό-
σους από νωρίς πήρανε μυρωδιά πως ούτε
η γη, ούτε ότι τίποτα πάνω σε αυτή κινητό και
ακίνητο δεν είναι ιδιοκτησία μας,  απλά διευ-
κολύνει την ύπαρξη μας και ομαλοποιεί  κα-
τά κάποιο τρόπο τη διαβίωση μας.                                                                                              

Τι περίεργος πρόλογος  είναι πάλι τούτος
και τι σχέση έχει άραγε με το θέμα της ανε-
ργίας  θα αναρωτηθείτε φίλοι μου; Είναι
πολύ σχετικός και θα το καταλάβετε όσοι
από εσάς αναγνώσετε το σημερινό άρθρο
μου μέχρι  τέλους.
Δεκαπέντε πτυχία από πανεπιστήμια, δεκα-
πέντε  ΜΑΣΤΕΡ και δεκαπέντε ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ,  να έχει πάρει
ο καθένας τους  άμα δε το έχει η κούτρα του, άμα το μυαλό του
είναι τύπου κονσέρβας και αν δεν έχει κατανοήσει το στημένο
παιχνίδι που παίζετε καθημερινά σε βάρος της  κάθε χώρας
από τα λόμπι της διεθνούς  (δήθεν πολιτοοικονομικής  θεω-
ρίας), δεν πα να είναι υπουργός, δεν πα νάνε πρωθυπουργός,
δε πα νάνε  ο θεός ο ίδιος, τσιράκι θα καταλήξει και αυτός της
άγριας  λαίλαπας και θα υπηρετήσει θέλει δε θέλει, τα συμφ-
έροντα της χρηματοοικονομικής απάτης.                                                                       

Στον (εργασιακό στίβο) αυτόν που η ταχεία εξέλιξη μετονό-
μασε σε (αγορά εργασίας), εγώ βρέθηκα από τα δέκα μου,
δηλαδή από το 1964, (μαύρα) φυσικά τα φράγκα που κονόμα-
γα εκείνα τα Σαββατοκύριακα κάνοντας το χαμάλη με το ξύλι-
νο καροτσάκι του παππού, μα ποιος θα με έλεγχε τότε.

Τις εργάσιμες καθημερινές, έβγαζα πολύ λιγότερα κάνοντας
θελήματα στις γειτόνισσες και τους γείτονες, εκτός από μια φ-
ορά που ό παπάς της ενορίας μας μου έδωσε ένα ολόκληρο
κολλαριστό πενηντάδραχμο όταν τον έκανα τσακωτό να εξο-
μολογεί μια ζωντοχήρα εκτός του ναού, αλλά μέσα στο σπιτά-
κι που ήταν δίπλα σε αυτόν και το χρησιμοποιούσε για γραφ-
είο. Λεπτομέρειες δε χρειάζονται και δεν είναι άλλωστε αυτό το
θέμα μας. Στα δέκα τρία μου δηλαδή το 1967, ήμουν ένας από
τους  πιο περιζήτητους πιτσιρικάδες για όλες τις εργασίες που
έχριζαν βοηθό, λαστιχάδικα, βενζινάδικα, συνεργεία, πλυντήρ-
ια, τουβλάδικα, χυτήρια, όποια πόρτα και να χτύπαγα έβρισκα
αμέσως δουλειά. Την λέξη ανεργία εγώ προσωπικά -αλλά φ-
αντάζομε και οι συνομήλικοι μου- την πρώτο-άκουσα όταν α-
πολύθηκα από το στρατό δηλαδή το 1976, οι χουντικοί ωστό-
σο την είχανε κάνει με (ελαφρά) και την Ελλάδα τότε κυβερ-
νούσε το κόμμα της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Καραμανλή
τον (Α) ο οποίος είχε επιστρέψει από την Αλλοδαπή για να α-
ποτελειώσει δουλειές που είχε αφήσει φεύγοντας στη μέση.

Οι αλλαγές που έγιναν στο εργασιακό σε εκείνη τη δεκαετία
δηλαδή από το 67 έως το 77 εμένα προσωπικά δε μου είχε
στοιχήσει και πολύ γιατί οι εργοδότες που με γνώριζαν από πιο
παλιά με προτιμούσαν από οποιοδήποτε άλλο τον οποίο δε

γνώριζαν και απέφευγαν να πειραματιστούν μαζί του. Όμως
εκείνη τη δεκαετία στη χώρα συνέβησαν και άλλες πολλές αλ-
λαγές, οι υπογραφές για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ -
σημερινή ΕΕ- που είχανε καθυστερήσει όλο το μεγάλο διά-
στημα -λόγο χούντας- έπεσαν στο άψε σβήσε και έκτοτε τα
πάντα άλλαξαν.

Η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη μόνο δεν άλλαξε. Οι πον-
ηροί που πήρανε μυρωδιά ότι το εύκολο χρήμα έρχεται παρα-

τήσανε τις δουλειές τους που μέχρι τότε ήτανε αγροτικές,
κτηνοτροφικές  κλπ  και άρχισαν να κάνουν επάγγελμα τη λα-
μογιά που τους προσέφερε άνετο και ξεκούραστο χρήμα.  Μέ-
σα σε αυτά τα γεγονότα για τους πολλούς ευχάριστα και για μι-
κρή μερίδα του λαού δυσάρεστα, έκανε την επανεμφάνιση του
επιστέφοντας από την Αμερική ο (Μέγας Σωτήρας) Α. Παπαν-
δρέου.

Ο δόκτωρ της πονηριάς με το ζιβάγκο και τις ψεύτικες
υποσχέσεις που εξελέγη πρωθυπουργός στις αρχές της επό-
μενης δεκαετίας (1981), άρχισε να μοιράζει απλόχερα τα δανι-
κά που του έδιναν οι εταίροι, σε ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις σε α-
γρότες και κτηνοτρόφους , διπλάσιους και τριπλάσιους μισθ-
ούς στους χαρτογιακάδες των 3,60 διορίζοντας παράλληλα τη
(Σάρα και τη Μάρα) στο δημόσιο τομέα και διαλύοντας αργά
μα σταθερά όλες τις υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τη διάλ-
υση της σταθερής μικρής  βαριάς η ελαφράς βιομηχανίας την
ανέθεσε στους ανθρώπους των συνδικάτων που είχανε πιά-
σει όλα τα πόστα και είχανε δημιουργήσει το καινούργιο επάγ-
γελμα που ονομάζονταν συνδικαλισμός!

Και νάμαστε τώρα εν έτη 2015 να μιλάμε για ανεργία. Από
τότε μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα αλλάξανε πρωθυπουργοί
ένα σορό, για τους θυμηθούμε θα τους αναφέρω έναν-έναν.
1981-1989 κυβέρνηση Α. Παπανδρέου,  1989-1990 κυβέρν-
ηση Τζανή Τζαννετάκη, κυβέρνηση  Ιωάννη Γρίβα, κυβέρνηση
Ξενοφών Ζολώτα, 1990-1993 κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη,
1993-1996 κυβέρνηση Α. Παπανδρέου, 1996-2004 κυβέρν-
ηση Κ. Σημίτη, 2004-2009 κυβέρνηση Κ. Καραμανλή του (Β’),
2009-2011 κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου του (Γ’), 2011-2012
κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου, 2012-2012 κυβέρνηση Π. Πικρα-
μένου, 2012-2015 κυβέρνηση Α. Σαμαρά. 2015-2015 κυβέρν-
ηση Α. Τσίπρα, Π. Καμένου, 2015-2015 κυβέρνηση Βασιλικής
Θάνου, 2015 κυβέρνηση Α. Τσίπρα, Π. Καμένου. 

Και ελάτε τώρα εσείς φίλοι αναγνώστες -που όλοι λίγο πολύ
βάλατε το χεράκι σας για να εκλέξετε τους εννέα από τους δε-
καπέντε πρωθυπουργούς  που κυβέρνησαν η κυβερνούν

μέχρι σήμερα τη χώρα μας (οι
πέντε ήταν διορισμένοι) και ό έ-
νας εκλεγμένος από την κοινο-
βουλευτική ομάδα του κόμματος
του- να μου πείτε τι έκαναν αυτοί
οι άνθρωποι όχι για να

μειώσουν αλλά για να σταθεροποιήσουν κάπως την ανεργία.
Να μη ξεχάσω  μιας και αναφέρθηκα στους  πρωθυπουργούς
από το 1981 και μετά, στο μικρό διάστημα από 17 Ιανουαρίου
του 1996 και μέχρι 22 Ιανουαρίου 1996 δηλαδή για πέντε
ημέρες σίγουρα όλοι ξέρετε ποιος ήταν πρωθυπουργός της
χώρας μας.

Για όσους δεν το γνωρίζουν τους πληροφορώ ότι ήταν ο
Άκης!!!  Και για όσους δεν γνωρίζουν ποιος
είναι ο  Άκης τους ενημερώνω ότι είναι αυτός
που εδώ και κάτι χρόνια διαμένει σε μια
σουίτα μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού.
Όμως η ανεργία τι σχέση έχει με όλα αυτά θα
αναρωτιέστε ακόμα. Έχει και παρά έχει, διότι
κανενός εκ’ των όσων πρωθυπουργών α-
νέφερα δεν το είχε η κούτρα του να σκεφτεί
πως θα μπορούσε να λύσει το μεγάλο αυτό
πρόβλημα που όπως όλα  τα προβλήματα
έχει και αυτό τη λύση του. 

Όμως ας αφήσουμε όλους τους τέως πρ-
ωθυπουργούς -που άλλωστε ορισμένοι από
αυτούς έχουνε πεθάνει, άλλοι έχουνε πεθάνει
και δεν το έχουνε καταλάβει ακόμα και άλλοι
ζουν και βασιλεύουν και ας  έρθουμε στον τε-
λευταίο πρωθυπουργό τον καλό μας τον
Αλέξη τον Τσίπρα. Στο πρόσφατο ταξίδι του
στις ΗΠΑ όλο αγκαλίτσες και χαριεντίσματα
ήταν με την κα Αγγελοπούλου, τόσο πολύ
διπλωματία χρειάζονταν για να την πείσει
ώστε να μην βγουν για ακόμα μια φορά 112

εργαζόμενοι -από τους 172 που εργάζονται σε ολόκληρη τη
χαλυβουργική- σε διαθεσιμότητα;  Ήταν δύσκολο εντάξει το
κατανοώ, άλλο είναι οι αγκαλίτσες και τα τραπεζώματα και άλ-
λο είναι τα συμφέροντα. Όμως ας πάμε στη Χαλκιδική και
συγκεκριμένα στις Σκουριές, έχει άδεια το μεταλλείο η δεν έχει;
Έχουμε κράτος η δεν έχουμε;

Στο τέλος με το άνοιξε κλείσε το μεταλλείο θα μας φύγουνε
και αυτοί οι Καναδοί και θα έχουμε και άλλους άνεργους
συμπολίτες μας εκεί. Για ποιες επενδύσεις μιλάει  ο πρωθυπο-
υργός  όταν δεν μπορεί να συγκράτηση την κατρακύλα που
έχουνε πάρει  οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν επενδύσει στη χώρα μας; Το Ελληνικό τι προσφέρει
στον Έλληνα πολίτη ολάκερη έκταση από τότε που έκλεισε το
αεροδρόμιο, γιατί δεν παραχωρούνται  τα χιλιάδες ανεκμετάλ-
λευτα αυτά στρέμματα στον Όμιλο Λάτση η όποιον άλλο εν-
διαφερόμενο και να μπει ζεστό χρήμα στα Ελληνικά ταμεία;
50.000 άνθρωποι λέγετε ότι θα δουλέψουνε στο έργο αυτό κα-
τά τη  δεκαετία που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί…  

Το πρόβλημα της ανεργίας θα λυθεί μόνο με επενδύσεις για
να γίνουν όμως επενδύσεις  θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθ-
ούν κίνητρα στους επενδυτές Έλληνες η ξένους και οι διαδι-
κασίες των αδειών να μην είναι χρονοβόρες και γραφειοκρατι-
κά απαγορευτικές. Επίσης θα πρέπει να επισπεύσουν οι δια-
δικασίες των  ιδιωτικοποιήσεων  και να το πάρουμε όλοι απόφ-
αση ότι μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει που ακόμα κ’ αν χα-
λάσει ο κόσμος.

Και αν δε μπορεί αυτό να το κατανοήσει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση που περιμένει
στη γωνία για το πράξει. Άλλωστε όπως αρχικά ανέγραψα
τίποτα δεν είναι περιουσία μας τα πάντα ανήκουν στις επε-
ρχόμενες γενιές και θα είναι κρίμα να ζήσουν και αυτές όπως
ζήσαμε εμείς  τα τελευταία χρόνια, επειδή η ξεροκεφαλιά μας
ξεπέρασε κάθε όριο και νομίσαμε ότι μόνο εμείς οι Έλληνες
είμαστε οι έξυπνοι και όλοι οι άλλοι λαοί κοροΐδα…        

Η λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους…
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Ε.Β.Ε.Π. 

στο Δήμο Ελευσίνας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει τη σύσταση και λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων
της Επιμελητηριακής του Περιφέρειας και συγκεκριμένα του Θριασίου Πεδίου, στο
πλαίσιο της προσπάθειάς του για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών, που διευ-
κολύνουν την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρή-

σεων, που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές.
Το Γραφείο θα φιλοξενηθεί στο χώρο, που παραχωρήθηκε από το Δήμο Ελευσίνας,

μετά από σχετική απόφασή του και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό
στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι επιχειρήσεις – μέλη του Ε.Β.Ε.Π. αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα εξυπηρε-
τούνται σε θέματα:

� ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
�Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
� Σύστασης εταιρειών μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.)
�Ενημέρωσης και πληροφόρησης γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
καθημερινά στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Π.  στα τηλέφωνα:  210

4132130, 210 4129395 και 210 4178638.  
Ε-mail: evep@pcci.gr 

Αλαλούμ με τα τέλη κυκλοφορίας -
Εξετάζονται αλλαγές από φέτος

Αλαλούμ επικρατεί με τα
τέλη κυκλοφορίας
καθώς τα σενάρια πέφ-

τουν στο τραπέζι... βροχή και
κανείς δεν ξέρει τι τελικά θα
κληθεί να πληρώσει.Σήμερα το
πρωί μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο
αναπλ. υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης δήλωσε την
πρόθεση της κυβέρνησης να
επισπεύσει τις αλλαγές στον
υπολογισμό των τελών ακόμη
και από φέτος.

Όπως είπε ο κ. Αλεξιάδης, οι
αλλαγές θα επιβαρύνουν τα οχήματα μεγάλης αξίας, που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν
τέλη, καθώς όπως δήλωσε σε όσους παραπονιούνται για ενδεχόμενες αλλαγές στα τέλη
για τα «καθαρά αμάξια», αντιτάσσει ανάλογα παράπονα που έχουν και οι πολύτεκνοι για
τα οχήματα που αγόρασαν και τώρα πληρώνουν φόρο. 

«Αν προλάβουμε τις ημερομηνίες και βρούμε μια λύση και φέτος αλλιώς στο 2016»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός. Ο κ. Αλεξιάδης δήλωσε πάντως ότι
οι αποφάσεις θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της
αγοράς. 

Οι πληροφορίες των προηγούμενων εβδομάδων για τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφο-
ρίας ήθελαν στο σχέδιο να περιλαμβάνεται η εισαγωγή κριτηρίου συνολικού αριθμού ΙΧ
ανά νοικοκυριό, η εισαγωγή κριτηρίου αθροίσματος κυβικών των ΙΧ κάθε νοικοκυριού
και η εισαγωγή κριτηρίου εμπορικής αξίας κυρίως για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν
για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά. 

Συγκεκριμένα βάσει των σεναρίων αυτών τα νοικοκυριά με δυο ενήλικες που έχουν
τρίτο ή και τέταρτο ΙΧ θα επιβαρυνθούν σε σχέση με όσα καταβάλλουν σήμερα ενώ
αντίστοιχα το νοικοκυριό με έναν φορολογούμενο και περισσότερα από ένα ΙΧ επίσης
θα επιβαρυνθούν. 

Ωστόσο εξετάζεται η εισαγωγή κριτηρίου αθροίσματος κυβικών των ΙΧ κάθε νοικοκ-
υριού ούτως ώστε να πληρώνουν περισσότερα αυτοί που έχουν στην κατοχή τους δύο
ή τρία αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού από αυτούς που έχουν ένα αυτοκίνητο "οικογενει-
ακό" και ένα μικρού κυβισμού (πόλης). 

Σε ότι αφορά στην εισαγωγή κριτηρίου εμπορικής αξίας εξετάζεται κυρίως για τα οχή-
ματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά με βάση
τους εκπεμπόμενους ρύπους. Αυτός ο υπολογισμός ευνοεί σημαντικά φορολογούμενο-
υς που αγοράζουν ακριβά ΙΧ σε σχέση με φορολογούμενους που έχουν ΙΧ με τα ίδια
περίπου χαρακτηριστικά αλλά είναι μοντέλα πριν το 2010.

Χιλιάδες διαδηλωτές στην Άγκυρα για
να τιμήσουν τα θύματα της επίθεσης

Χιλιάδες άνθρωποι
κατέκλυσαν σήμερα το
κέντρο της Άγκυρας

για να τιμήσουν τα θύματα της
διπλής επίθεσης αυτοκτονίας
που σημειώθηκε το Σάββατο
και είχε ως αποτέλεσμα να
χάσουν τη ζωή τους 95 διαδ-
ηλωτές αλλά και για να καταγ-
γείλουν ως υπεύθυνη την
κυβέρνηση.

Η σημερινή διαδήλωση
οργανώθηκε από συνδικάτα,
μη κυβερνητικές οργανώσεις
και αριστερά ή φιλοκουρδικά πολιτικά κόμματα. Το πλήθος επέρριψε ευθέως την ευθύνη
στον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φωνάζοντας συνθήματα
όπως "Ερντογάν δολοφόνε" και "Κυβέρνηση παραιτήσου".

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) κατήγγειλε ότι η αστυνομία
επιτέθηκε σε μέλη και ηγετικά στελέχη του όταν νωρίτερα προσπάθησαν να αφήσουν
λίγα γαρίφαλα στο σημείο των χθεσινών βομβιστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωσή του, ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Σιχίγε φώναζαν συνθήματα και
εναντίον των αστυνομικών την ώρα που οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, με την υπο-
στήριξη οχημάτων που εκτοξεύουν νερό υπό πίεση, απέκλεισαν έναν κεντρικό δρόμο ο
οποίος οδηγεί στο κοινοβούλιο και στην περιοχή της πρωτεύουσας όπου βρίσκονται
πολλά κυβερνητικά κτίρια.

Στο μεταξύ, οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ταυ-
τότητες τόσο των δραστών της επίθεσης όσο και των θυμάτων. Σύμφωνα με τη φιλοκ-
υβερνητική εφημερίδα Yeni Safak ο ένας από τους βομβιστές πιθανότατα ήταν άνδρας,
ηλικίας 25-30 ετών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του πρωθυπουργού Αχμέτ
Νταβούτογλου έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 52 θυμάτων. Στα νοσοκομεία παρ-
αμένουν 246 τραυματίες, οι 48 εκ των οποίων νοσηλεύονται στην εντατική.

Τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων αντικατοπτρίζουν την οργή και τη θλίψη
για την επίθεση: "Πενθούμε την ειρήνη" γράφει η λαϊκή εφημερίδα Cumhuriyet ενώ η
φιλοκυβερνητική Star τονίζει ότι στόχος των δραστών ήταν "να διχάσουν το έθνος".

Ο Παναγιώτης Ρήγας νέος γραμμα-
τέας του ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε τα μέλη της

Πολιτικής Γραμματείας

OΠαναγιώτης Ρήγας εξελέγη απόψε νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκέντρ-
ωσε 149 ψήφους επί συνόλου 202 ψηφισάντων. Ωστόσο στην κάλπη βρέθη-
καν 41 λευκά και δύο άκυρα ψηφοδέλτια που εκτιμάται ότι προήλθαν κατά

κύριο λόγο από μέλη της ομάδας των 53.
Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας εκλέγονται οι: Χάρης Γολέμης (60), Αντώνης Κοτσα-

κάς (59), Νίκος Σκορίνης (51), Πέτρος Καραγιώργος (50), Νίκος Παυλίδης (40),
Μανώλης Σαρρής (40), Μαρία Φραγκάκη (36), Μιχάλης Υδραίος (36).

Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ορίστηκαν νωρίτερα ex officio ο πρόεδρος του κόμ-
ματος, ο γραμματέας και τρεις υπουργοί: ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γιάννης Δραγα-
σάκης και ο Αριστείδης Μπαλτάς. 
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Μεϊμαράκης: Η ΝΔ θα αποδοκιμάσει
κάθε μέτρο περικοπών και φόρων

«Η Νέα Δημοκρατία θα
στηρίξει καθετί το οποίο
θεωρεί θετικό, εποικο-

δομητικό, αναπτυξιακό, μετα-
ρρυθμιστικό και θα αποδοκιμά-
σει κάθε μέτρο που είναι υφε-
σιακό, που είναι περικοπές και
που είναι φόροι μόνο και μόνο
για να συντηρηθεί ένα αναποτε-
λεσματικό μεγάλο και φθαρμέ-
νο κράτος. Αυτό, λοιπόν, θα
φανεί στη Βουλή όταν κατατεθ-
εί το νομοσχέδιο, θα το διαβά-
σουμε, και εκεί θα πάρουμε
συγκεκριμένη θέση και άποψη».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης εν όψει της
κατάθεσης του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα στη Βουλή, αύριο Δευτέρα.

Μιλώντας από από την Κοζάνη όπου περιοδεύει, με την ευκαιρία των εορτασμών για
την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, ο κ. Μεϊμαράκης πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι και σήμερα μπορούμε, με πίστη και όραμα, να βγούμε από τα μνημόνια,
να βρούμε εκείνη την κυριαρχία που απαιτείται, ώστε η χώρα να προχωρήσει μπροστά
με ανάπτυξη. Και μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί, εκτός από εκείνους οι οποίοι
συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτά και να προσπαθούν να παίρνουν αποφάσεις με
επώδυνα μέτρα και αποφάσεις που οδηγούν σε ύφεση. Εμείς λυπούμαστε γι’ αυτά, δεν
τα στηρίζουμε, κοιτάμε το μέλλον και προχωρούμε μπροστά».

Ερωτηθείς για τα εσωκομματικά της ΝΔ, ο Β.Μεϊμαράκης είπε: «Νομίζω ότι όλο αυτό
απασχολεί κυρίως τους Νεοδημοκράτες και όχι όλη την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική
κοινωνία ενδιαφέρεται για τις δύσκολες ώρες που περνά και για τη φοροκαταιγίδα η
οποία έρχεται».

Μουζάλας: Οι χώρες της ΕΕ έχουν
προτιμήσεις στους πρόσφυγες

Οαναπληρωτής υπο-
υργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, Γιάν-

νης Μουζάλας καταγγέλει σε
συνέντευξή του στο Reuters τα
ρατσιστικά κριτήρια που θέτουν
οι χώρες μετεγκατάστασης των
προσφύγων από τις χώρες
άφιξης.

Υπάρχουν χώρες-μέλη της
Ε.Ε. που κάνουν επιλογή προ-
σφύγων. Θέλουν 10 χριστια-
νούς ή 75 μουσουλμάνους ή
του θέλουν ξανθούς με γαλανά
μάτια και άλλα τέτοια τα οποία προσβάλλουν την προσωπικότητα και την ελευθερία των
προσφύγων. 

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε μάλιστα και σε παραδείγματα λέγοντας ότι η
Σλοβακία δείχνει προτίμηση στους χριστιανούς πρόσφυγες, ενώ η Ουγγαρία θεωρεί
πως ο μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων μεταναστών απειλεί τις χριστιανικές αξίες της
Ευρώπης.

Παρόμοιους όρους έχουν θέσει κι άλλες χώρες με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δυσκο-
λεύεται να βρει πρόσφυγες για να τους στείλει σε ορισμένες χώρες. 

Ο κ. Μουζάλας τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να θέσει τέλος σε τέτοιου
είδους ρατσιστικά κριτήρια γιατί κάτι τέτοιο ενδέχεται να μετατραπεί σε μια ντροπιαστι-
κή αγορά ανθρώπων.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον Ύπατο
Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αντόνιο Γκουτέρες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θεοχάρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο
μνημονιακό κόμμα που έχει περάσει

"Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι το πιο
μνημονιακό

κόμμα που έχει
περάσει", δήλωσε
στον ΣΚΑΪ ο
Χάρης Θεοχάρης,
ο οποίος
συμπλήρωσε πως
το κόμμα του
Αλέξη Τσίπρα
εφάρμοσε μόλις
το 1% όσων
υποσχόταν στην
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η
θητεία του και
τώρα τα «σφάζει»
και αυτά. 

Ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσω-
πος του Ποταμιού
επισήμανε πως η
ελάφρυνση του χρέους θα υπάρξει γιατί «ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τις μνημονιακές του
υποχρεώσεις».

«Ο  ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο μνημονιακό κόμμα που έχει περάσει. Εφάρμοσε μόλις το 1%
όσων υποσχόταν στην προηγούμενη θητεία του και τώρα τα "σφάζει" και αυτά. Παίρνει
πίσω τις 100 δόσεις, την εκχώρηση ενοικίων και επιβάλει νέους φόρους», είπε χαρακ-
τηριστικά, σημειώνοντας πως «όλα αυτά τα κάνει με συμπόνια εμπαίζοντας τον ελληνικό
λαό».

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εθιστεί στο ψέμα».

ΠΑΣΟΚ: Θα καταψηφίσουμε τη
φοροκαταιγίδα

Επίθεση εξαπολύει με
ανακοίνωσή του το
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρν-

ηση, για το πολυνομοσχέιο,
ξεκαθαρίζοντας ότι θα καταψ-
ηφίσει τη φοροκαταιγίδα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
"Η κυβέρνηση με τηλεγραφ-

ικές διαδικασίες, που στερούν
κάθε δυνατότητα συζήτησης
με την κοινωνία και τους φορ-
είς της, προχωρεί στην κατάθ-
εση νέου πακέτου διατάξεων,
που προκύπτουν από το 3ο Μνημόνιο. 

Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μάχη στη Βουλή, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την
συμμετοχή των φορέων και να υπάρξουν αλλαγές και βελτιώσεις, όπου αυτό απαιτείται.

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούμε αναλυτικά και κατ’ άρθρον.
Όμως είναι απόλυτα σαφές –όπως ήδη έχουμε δηλώσει- ότι θα καταψηφίσουμε ό,τι

αφορά την νέα φόροκαταιγίδα, που σταδιακά φέρνει η κυβέρνηση, αλλά και τις ασφαλι-
στικές διατάξεις, που  περιλαμβάνουν νέες επιβαρύνσεις για μισθωτούς και συντα-
ξιούχους.

Επίσης θα καταψηφίσουμε τις διατάξεις ντροπής, με τις οποίες η κυβέρνηση παίρνει
πίσω ευνοϊκές για ασφαλισμένους και οφειλέτες,  δικές της ρυθμίσεις, κατόπιν εντολής
της τρόικας (νυν κουαρτέτου). Ρυθμίσεις, τις οποίες η ελληνική Βουλή ψήφισε με μεγάλη
πλειοψηφία, πριν λίγο χρονικό διάστημα.Φυσικά θα στηρίξουμε διατάξεις για την
πάταξη της φοροδιαφυγής, παρεμβαίνοντας με βελτιωτικές προτάσεις".
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Ο Ικαρος Νεοκτίστων 2-1 την
Λαμπερή στην Παραλία

O Iκαρος Νεοκτίστων
επικράτησε στο γήπε-
δο παραλίας Ασπρ-

οπύργου της Λαμπερής Ελευ-
σίνας που έπαιξε σαν γηπε-
δούχος λόγω έργων στο
Γ.Ρουμελιώτης με 2-1.

Τα τέρματα σημείωσαν για
τους νικητές οι: Σότα 18’ και
Μιχαηλίδης 36’. Για λογαριασμό
των γηπεδούχων σκόραρε ο
Οσμάνι 81’.

Διαιτητής ο
Παπαχρήστος.Βοηθοί: Φουρκας-Κρέτσιμος.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής, Τσάνος, Μαμάκος, Παππάς,. Μηλιώτης, Οικοόμου, Μπρ-
ούμας, Ξενιάδης( 46’ Κινήρης) Οσμάνης, Ανδρόνικος, Γεωργίου( 75’ Σερδίνης).

ΙΚΑΡΟΣ: Αμπατζής, Καραγιάννης, Κάτσος, Μιχαηλίδης Χριστοδούλίδης, Θανάσης,
Σότα, Αργυρός, ( 65’ Νικολαΐδης, 88’ Πετρίδης) Μάμμας, Ταλαβερίδης( 80’ Ζορμπάς)
Μπετσόλης.

Kάλεσμα μικτής παίδων-νέων ΕΠΣΔΑ

Από τους προπονητές των μικτών ομάδων Παίδων-Νέων της ΕΠΣΔΑ Σωκράτη
Τυρλή και Αποστόλη Λινάρδο καλούνται οι εξής ποδοσφαιριστές να βρίσκονται
την Δευτέρα 12/10 στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση.

ΠΑΙΔΕΣ(15:30)
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ(ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ),ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ,
ΑΡΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦ/ΟΣ(ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ), ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΚΩΝ.ΟΣ
, ΣΚΑΜΑΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
( ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ) ,ΔΡΙΜΟΥΣΗΣ
ΧΑΡΗΣ , (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
,ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
,ΕΡΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ(
ΠΥΡΙΧΕΙΟΣ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ,ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΛΕΞ/Σ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ), ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΜΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ( ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ), ΦΙΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΙΤΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ),ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ(
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ), , ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΛΕΩΝ). ΧΑΤΖΗΑΔΗΣ
ΑΝΑΣ(ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓ).

ΝΕΟΙ(16:15)
ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ, ΔΡΙΤΣΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡ,. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΤΣΙΓΚΡΗΣ,

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΥΖΑΣ), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΗΣ, ΡΟΚΟΥ, ΧΟΝΤΟΣ (Ν.
ΠΕΡΑΜΟΣ), ΓΚΕΡΤΣΟΣ, ΓΚΟΥΜΑΣ, ΔΡΑΚΟΣ, ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ (ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ),
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΠΑΝ. ΕΝΩΣΗ), ΣΑΜΑΡΑΗ ΑΘ., ΣΑΜΑΡΑΗ ΔΗΜ.,
ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ), ΤΣΙΤΟΣ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ).-

Eπιτέλους νίκη… Η Ενωση Π.Δ. 3-1
στην Μάνδρα τον ΠΑΟΚ

ΗΕ ν ω σ η
Πανασπροπυργιακού
Δόξας σαφώς

βελτιωμένη με τα παιχνίδια σε
Φυλή και με τον Ατταλο
επικράτησε στην Μάνδρα του
ΠΑΟΚ με 3-1.

Τα τέρματα της Ενωσης Π.Δ
του Κώστα Κρασώνη
σημείωσαν οι: Κακοσίμος(αυτο-
γκόλ 44’), Φραγκόπουλος 64’
πέναλτι, Ατματζίδης 89’
πέναλτι.

Για τους γηπεδούχους του
Βαγγέλη Μπάρδη σκόραρε ο Καζαντζίδης 76’.

Διαιτήτευσε ο Μεντής.Bοηθοί: Οικονόμου-Πιπή.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ Τσέπερης, Μπόνο, Κακοσίμος, Κουβίδης Ευαγγέλου, Λάλας(63’

Πλατάνης) , Κόρμαλης, Λάσκςο, Ριζάι,( 79’ Κοπαλάς)Καζαντζίδης Παπακωνσταντίνου,(
75’ Στέρπης).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Βανδώρος( 85’ Πορανίδης) Ευσαταθιάδης Τσιανάκας, Βάσης( 79’
Πετσίτης) Φραγκόπουλος, Νάκας, Παναγιώτου( 71’ Χάντης) Κουσίδης , Ατματζίδης,

O Mανδραικός 2-1 στα Βίλλια τον Ηρακλή

Ηομάδα του Μανδραικού
επικράτησε στου
ουδέτερο γήπεδο των

Βιλλίων του γηπεδούχου Ηρακλή
Ελευσίνας με 2-1.

Τα τέρματα της ομάδος του
Βαγγέλη Σκλιά σημείωσαν οι:
Μανασίδης στο 31’ και  ο Σερέπας
στο 53’ με πέναλτι. Η εσχάτη των
ποινών καταλογίστηκε από τον
διαιτητή Κορδολαίμη σε
ανατροπή του Σπυρίδη από τον
Άγγο.

Για λογαριασμό του Ηρακλή σκόραρε ο Κατσάφαρος στο 4Ο’.
Διαιτητής Κορδολαίμης. Βοηθοί: (Πρέντζας-Μπούρδος).
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Μιχάλης Κατσάφαρος): Τσακιλτζίδης, Αξιώτης,

Λυμπέρης,. Άγγος,, Μουρούτσος, Δρούγος, Πέππας, Καρκαμπάτσης, Μουράτι( 80’
Τσολερίδης), Κατσάφαρος, Πλάτανος.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ(προπονητής Βαγγέλης Σκλιάς): Σγούρος, Τζωρτζάκος, Κάτσος,
Λογγαράκης Σταυρόπουλος( 88’ Παπαδόπουλος) Σπυρίδης , Μανασίδης Καμπάσης(
86’ Πλαβούκος)  Κουϊμτζίδης , Μωραΐτης (90΄Τεπέτοβ)  Σερέπας.

Τα αποτελέσματα στην Δυτική Αττική
Στα  παιχνίδια της Δυτικής Αττικής σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσμα-

τα:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3η αγωνιστική)

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (2-0)
ΖΕΦΥΡΙ- ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY(1-0)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΖΩΦΡΙΑ(1-1)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -ΛΕΩΝ (1-0)
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (2-1)
HΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(1-2)
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ(1-3)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2η αγωνιστική)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (3-0)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ(1-2)
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ(9-1)
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(1-2)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(2-0)

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)          ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄(2η αγωνιστική)
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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.

Υποχρεωτική χρήση καρτών για
δημοσίους υπαλλήλους και

συνταξιούχους

Σχέδιο για υποχρεωτική
χρήση καρτών στις
συναλλαγές δημοσίων

υπαλλήλων, αλλά και συντα-
ξιούχων με έλεγχο στα μετρητά
που σηκώνουν από το μισθό ή
τη σύνταξή τους επεξεργάζεται
το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για ένα μέτρο –
«σοκ», αφού το σύνολο των
συνταξιούχων στην Ελλάδα,
δηλαδή 2.650.000 άτομα, αλλά
και 600.000 δημόσιοι υπάλ-
ληλοι θα κληθούν να ξοδεύουν
τη μισή τους σύνταξη ή τον μισό μισθό τους υποχρεωτικά με κάρτα και τα υπόλοιπα με
μετρητά.

Σύμφωνα με το Βήμα, στο υπουργείο ετοιμάζουν το σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής,
βασικός άξονας του οποίου θα είναι να περιοριστεί στις παραπάνω κατηγορίες φορο-
λογουμένων η εβδομαδιαία λήψη μετρητών από τις τράπεζες στα 150 ευρώ από τα 420
ευρώ σήμερα.

Τα χρήματα που απομένουν στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται ο
μισθός του Δημοσίου ή η σύνταξη από όλα τα Ταμεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Ουσιαστικά το υπουργείο ελέγχει φορολογικά τη ροή του χρήματος, καθώς όταν
κάποιος χρησιμοποιεί πλαστικό χρήμα κατά τη συναλλαγή με ένα κατάστημα ή με έναν
επαγγελματία οι τελευταίοι δεν θα μπορούν να φοροδιαφεύγουν εφόσον όλες οι συναλ-
λαγές θα καταγράφονται μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Και κίνητρα
Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα συνοδεύεται από κίνητρα για τους πολίτες προκειμένου

να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα. Μάλιστα ένα από αυτά θα είναι μεγάλα σουπε-
ρμάρκετ ή μεγάλες εταιρείες, σε συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών, να προσφέρ-
ουν μια μορφή πίστωσης για αγορές στους πελάτες τους, η οποία μπορεί να φθάνει
κάθε μήνα το 20% ή το 30% του μισθού ή της σύνταξης.

Αυτό διότι θα θεωρείται δεδομένη η μελλοντική είσπραξη από τις καταβολές του κρά-
τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μισθωτών του Δημοσίου και των συντα-
ξιούχων όλων των Ταμείων.

Όσον αφορά το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την υποχρεωτική χρήση
πλαστικού χρήματος για ένα σημαντικό μέρος της σύνταξης ή του μισθού, το σκεπτικό
εφαρμογής του μέτρου, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα, είναι το εξής:

Κάθε μήνα το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (δηλαδή το κράτος) καταβάλλουν για
μισθούς και συντάξεις περίπου 2,6 δισ. ευρώ, δηλαδή ετησίως περίπου 30 δισ. ευρώ.
Ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος με
βάση τα capital controls που ισχύουν σήμερα μπορεί να σηκώνει κάθε εβδομάδα σε
μετρητά ως 420 ευρώ (Παρασκευή με Παρασκευή).

Ωστόσο, όπως επισημαίνει κυβερνητικός παράγοντας, τα μετρητά αυτά χρησιμοποι-
ούνται για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών όπου σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν εκδίδονται
αποδείξεις ή οι αποδείξεις κόβονται, με βάση και τα τελευταία στοιχεία ελέγχων μετά το
σκάνδαλο με τις ταμειακές μηχανές, είναι «μαϊμού».

Με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο «χάνει» ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της κατανάλωσης
και από τον φόρο εισοδήματος και από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς έχει υπο-
λογιστεί ότι η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα ξεπερνούν σε ετήσια βάση
τα 15-20 δισ. ευρώ.

Δηλαδή το υπουργείο εκτιμά ότι μέρος των 420 ευρώ που μπορούν να σηκώσουν
κάθε εβδομάδα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καταναλώνεται χωρίς απόδειξη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την  κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.

Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 210-
5546117.

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Παραίτηση Παναγούλη από την
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Οβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στάθης
Παναγούλης, παραιτήθηκε με επι-
στολή του, από την Κεντρική Επιτρο-

πή του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο στηρίζει ως βουλευ-
τής την κυβέρνηση και το κυβερνητικό της
έργο. 

Η επιστολή παραίτησης είναι η εξής:

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2015

Προς 

Την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Με την επιστολή μου αυτή, σας κάνω γνω-
στή την παραίτησή μου από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για τους εξής λόγους:

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ασχολήθηκε με την
κατάρτιση των Εκλογικών Συνδυασμών, αποφασίσθηκε να τοποθετηθώ μεταξύ της
10ης και της 12ης θέσης στη λίστα του ψηφοδελτίου της Β΄Αθηνών. Αυτή η τοποθέτηση
έγινε διότι απεχώρησαν βουλευτές, οι οποίοι με την στάση τους ήταν υπαίτιοι, η Κυβέρν-
ηση να ΜΗΝ συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δημιουργώντας δικό τους
πολιτικό φορέα και καθώς μετακινήθηκαν δύο βουλευτές σε άλλες εκλογικές περιφέρει-
ες.

Με μεγάλη έκπληξη, διαπίστωσα, όταν ανακοινώθηκε ( τελευταίο απ΄όλα ) το ψηφο-
δέλτιο της Β΄Αθηνών ότι τοποθετήθηκα τελικά στην 17η θέση του ψηφοδελτίου.
ΚΑΤΑΦΩΡΑ παραβιάστηκε η σύννομη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με την παρ-
απάνω «τακτική» που ακολουθήθηκε. Μετά τις αποχωρήσεις και μετακινήσεις των παρ-
απάνω βουλευτών, βρισκόμουν με την ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, μεταξύ της 10ης και 12ης θέσης. Εκ των υστέρων λοιπόν, τοποθε-
τήθηκαν σε ευνοϊκότερες από εμένα θέσεις άτομα, τα οποία , τα ονόματά τους ούτε καν
αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της παραπάνω συνεδρίασης.

Η παραπάνω μεθόδευση, κατά ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, προσβάλλει την μέχρι τώρα δημοκρατική και αγωνιστική
μου διαδρομή στον πολιτικό βίο του τόπου, τους έμπρακτους αγώνες μου σε χαλεπούς
καιρούς και την ιστορική διαδρομή ολόκληρης της οικογένειάς μου. 

Αλγεινή εντύπωση μού προκαλεί το γεγονός ότι βουλευτές που κατά την τελευταία
ΚΡΙΣΙΜΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ της Βουλής έριξαν την Κυβέρνηση, ψηφίζοντας συνειδητά
«ΠΑΡΟΝ», τοποθετήθηκαν σε προηγούμενες θέσεις από εμένα. Έτσι επιβραβεύει ο
ΣΥΡΙΖΑ, τους αγωνιστές και τη στάση αποτροπής χρεοκοπίας της χώρας;

Δεν διαμαρτυρήθηκα τότε, γιατί είχαμε μπροστά μας την μάχη των εκλογών, στην
οποία συμμετείχα με αγωνιστικότητα και συνέπεια, καθ΄όλο το διάστημα της προεκλο-
γικής εκστρατείας από γειτονιά σε γειτονιά, από σπίτι σε σπίτι.

Τίθενται λοιπόν τα εξής ερωτήματα :
- Πού βρέθηκαν οι «Αλεξιπτωτιστές» και ποιο «αόρατο» χέρι, τους τοποθέτησε σε

ευνοϊκότερες θέσεις, από την δική μου ;
- Ποιες δυνάμεις είναι αυτές που ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ πρόσωπα, τα οποία ΕΡΡΙΞΑΝ την

κυβέρνηση και οδήγησαν τον τόπο σε πρόωρες εκλογές ;
Για όλους τους παραπάνω λόγους ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ, ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από την

Κεντρική Επιτροπή εφόσον οι αποφάσεις της ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ και δεν γίνονται
ΣΕΒΑΣΤΕΣ.

Επιθυμώ να δηλώσω στην Κεντρική Επιτροπή ότι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα
στηρίξω το Κυβερνητικό έργο και φυσικά, θα εξακολουθήσω να μάχομαι για τα λαϊκά
συμφέροντα όπως σε όλη την πολιτική μου πορεία με συνέπεια κάνω.

Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου αργά να λειτουργούν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ τα όργανα του
κόμματος και πάνω απ΄όλα η Κεντρική Επιτροπή όπως ορίζεται από τους κανόνες της.

Στάθης Β. Παναγούλης

Μητρόπουλος: Νομοσχέδιο που
οδηγεί σε εθνική γενοκτονία

Καταιγιστικός είναι ο πρώην βουλευτής και εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος,
για το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε το Σάββατο, στην εκπομπή Ακραίως
στον ΣΚΑΪ με τον Τάκη Χατζή.

Ο κ. Μητρόπουλος χαρακτήρισε "όνειδο του κοινοβουλευτισμού το άρθρο 11 του
νομοσχεδίου. Εχει δεχθεί η κυβέρνηση να καταργήσει νομοσχέδιο του Ιουνίου, με ορι-
σμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως η σύνταξη υπέρ των ανασφαλίστων υπερηλίκων" είπε
και πρόσθεσε:

'Είναι μαχαιριά για την δημοκρατία, να καλούνται οι ίδιοι βουλευτές να ακυρώσουν τη
δική τους ψήφο. Είναι νομοχέδιο που αντιμετωπίζει το λαό ως εχθρό. Νομοσχέδιο που
οδηγεί σε εθνική γενοκτονία, πρέπει να το διαπραγματευτεί η κυβέρνηση. Είναι ακραία
νεοφιλελεύθερη πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση"

Για το θέμα πήρε θέση ο Βασίλης Λεβέντης, καλεσμένος της εκπομπής.
"Όλες οι συντάξεις σε μία και να μην είναι καμία κάτω από 1500 ευρώ. Πρέπει να

πάμε ξανά στην τρόικα, για να αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα το λαό" είπε.

Λεβέντης: Αυτή η κυβέρνηση θα κατα-
ρρεύσει και θα πάμε σε οικουμενική

«Ανθρωποκτόνα» χαρακ-
τήρισε τα νέα μέτρα του
πολυνομοσχεδίου ο

πρόεδρος της Ένωσης Κεν-
τρώων, Βασίλης Λεβέντης, ο
οποίος αναφέρθηκε και σε
«κομματικούς στρατούς» που
έφτιαξαν «Καραμανλής και
Παπανδρέου οι οποίοι έδωσαν
προσωποκεντρικό χαρακτήρα
στη Βουλή», στην εκπομπή
Ακραίως στον ΣΚΑΪ, με τον
Τάκη Χατζή.

«Ο βουλευτής δεν έχει καμία
δύναμη και καμία αξία» πρόσθεσε ο κ. Λεβέντης και αναφερόμενος στα πολιτικά τζάκια
είπε: «Αν η κ. Γεννηματά λεγόταν Τσιμπούρη και ο κ. Παπανδρέου λεγόταν Κολοκυθό-
πουλος, θα τον έβαλαν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ;».

Ο κ. Λεβέντης μίλησε για τις πρότάσεις του, λέγοντας: «Είναι κοσμογονικά τα εννέα
σημεία που προτείνω», ενώ από το συνταξιοδοτικό δεν άφησε εκτός τους πολιτικούς.
«Να παίρνουν μια σύνταξη όλοι, και οι πολιτικοί».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν θέλω να συνεργαστώ.
Μόνο αν η χώρα πάει σε αστάθεια, ζητώ διαπραγμάτευση των εννέα σημείων. Αν συνε-
ργαστώ, η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων πρέπει να αλλάξει, είναι άκαρπες. Θα πάμε στη
Μέρκελ με τον Τσίπρα και θα ήταν ανόητη να πει όχι σε λογικά επιχειρήματα. Η Μέρκελ
έλεγε όχι γιατί ο Τσίπρας ήταν με το ένα παπούτσι στο ευρώ και με το άλλο στην Ασία.
Είμαι υπέρ του ευρώ και της Ευρώπης. Είμαι υπέρ της οικειοθελούς επέμβασης για να
μηδενίσουμε τα ελλείμματα».

Και συπλήρωσε: «Να εφαρμόσουμε μόνοι μας τα μέτρα, το έκαναν η Ιταλία και η
Ισπανία και γλίτωσαν. Να γυρίσουν τα λεφτά του εξωτερικού, χωρίς φορολόγηση, αλλά
να επενδυθούν. Ας προσφύγουν στα δικαστήρια οι διακαιούχοι. Η Μέρκελ πρέπει να
υποχωρήσει με τα ομόλογα. Να έχουν μηδενικά επιτόκια».

Ο κ. Λεβέντης αναφέρθηκε και στους συμβούλους των κομμάτων: «Προτείνω στον
Τσίπρα, να έχουμε από 20 συμβούλους μόνο, όχι 1100 που έχει τώρα» ενώ για το γρα-
φείο της Βουλής είπε: «Μας έδωσαν το γραφείο του Μητσοτάκη, που για ιστορικούς
λόγους δεν το θέλω. Θέλω του Γεωργίου Παπανδρέου. Γιατί μου το έδωσε αυτό ο
Βούτσης; Δεν το θέλω. Πιθανόν θέλουν να πείσουν την Ελλάδα ότι δεν συνεχίζουμε το
έργο του Γεωργίου Παπανδρέου. Μέχρι το 2012, μονιμοποιούσαν τους συνεργάτες τους
στη Βουλή οι βουλευτές». 

Σε ερώτηση για βουλευτικό αυτοκίνητο «δεν ξέρω αν θα πάρω, θα το εξετάσουμε»
ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε: «Υπάρχουν κι άλλα βαρίδια. Δεν έφυγαν επειδή έφυγε
ο Λαφαζάνης».

Για τα μέτρα: «Πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν αν θα ψηφίσουν, θέλουν να
τα δουν». «Αυτή η κυβνέρνηση δε θα βγάλει το χρόνο, θα καταρρεύσει και θα πάμε σε
οικουμενική κυβέρνηση» κατέληξε.

Στην εκπομπή έκανε παρέμβαση ο πρώην υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης,
με αφορμή  τις συντάξεις και το ασφαλιστικό:

«Συμφωνώ για την αδιαφάνεια στο συνταξιοδοτικό. Εμείς το κλείσαμε αυτό το κεφά-
λαιο. Η Ελλάδα έχει το πιο διαφανές σύστημα, το Ήλιος. Αποβάλαμε 30.000 μαϊμού
συντάξεις με αυτό. Οι πολλαπλές συντάξεις –πρόσθεσε- είναι νόμιμες, δεν είναι παρά-
νομες».

Πολυνομοσχέδιο: Βαριές ποινές για φοροφυγάδες
- Αναδρομικά η αύξηση φόρου στα ενοίκια

Στ η  δ η μ ο σ ι ότ η τα  δ ό θ η κ ε  το  πολυ ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο  πο υ  α ν α μ έ ν ε τα ι
ν α  κα τα τ ε θ ε ί  σ τ η  Β ο υ λ ή  τ η  Δ ε υ τ έ ρ α .  Π ρ ο β λ έ π ε ι  δ έ σ μ ε υ σ η
κα τα θ έ σ ε ω ν  κα ι  θ υ ρ ί δ ω ν  γ ι α  β α ρ ι έ ς  υ πο θ έ σ ε ι ς  φ ο ρ ο δ ι α φ υ -

γ ή ς  .  Αν α δ ρ ο μ ι κ ά  α υ ξά ν ε τα ι  ο  φ ό ρ ο ς  γ ι α  τα  ε ι σ ο δ ή μ α τα  α π ό
ε ν ο ί κ ι α .  

Π ε ρ ι λα μ β ά ν ε ι  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  γ ι α  το  α σ φ α λ ι σ τ ι κό  α λ λά  κα ι  το  φ ο ρ ολο -
γ ι κό  κα ι  τ ε λ ι κά  δ ε ν  κα τα τ έ θ η κ ε  σ ε  έ ν α  ά ρ θ ρ ο ,  α λ λά  σ ε  1 9 .

Ο σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τα  ε ν ο ί κ ι α  π ρ ο β λ έ π ε τα ι  ό τ ι  ε π ι β ά λ λ ε τα ι  σ υ ν τ ε λ ε -
σ τ ή ς  1 5 %  σ ε  ε ι σ ο δ ή μ α τα  α π ό  ε ν ο ί κ ι α  έ ω ς  1 2 . 0 0 0  ε υ ρ ώ  κα ι  3 5 %  γ ι α
ε ι σ ο δ ή μ α τα  ά ν ω  τω ν  1 2 . 0 0 0  ε υ ρ ώ .  O ι  ι σ χ ύ ο ν τ ε ς  σ ή μ ε ρ α  σ υ ν τ ε λ ε -
σ τ έ ς  ε ί ν α ι  11 %  κα ι  3 3 % .
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Έκλεισε το πολυνομοσχέδιο με τους
δανειστές - Τη Δευτέρα στη Βουλή

Στη δημοσιότητα έδωσε
η κυβέρνηση το πολ-
υνομοσχέδιο με όλα τα

προαπαιτούμενα μέτρα για να
προχωρήσει το ταχύτερο στην
ψήφισή του και να απελευθε-
ρώσει τις δόσεις της πρώτης
αξιολόγησης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την
αύξηση της φορολογίας των
ενοικίων στο 15% για εισοδήμα-
τα έως 12.000 ευρώ και στο στο
35% για τα υψηλότερα, καθώς
και την εφαρμογή όλων των
ασφαλιστικών διατάξεων που περιορίζουν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και θέτουν σε
εφαρμογή τα γενικά όρια ηλικίας που είναι το 62ο  έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και το
67ο έτος με 15 ή περισσότερα χρόνια ασφάλισης.

Ο ρυθμίσεις για τις συντάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από την πρώτη Ιουλίου και περ-
ιλαμβάνουν και τις διατάξεις για την αναλογική καταβολή του κρατικού-εγγυημένου μέρ-
ους των αποδοχών από το Δημόσιο. 

Στα φορολογικά μέτρα καθορίζεται ρήτρα ότι η ρύθμιση των οφειλών θα γίνεται ανά-
λογα με την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και όχι υποχρεωτικά σε 100 δόσεις.

Με άλλη διάταξη αυξάνονται στο 50% τα πρόστιμα για την μη απόδοση των παρακρ-
ατούμενων φόρων (ΦΜΥ και ΦΠΑ) ενώ προβλέπονται περισσότερο αυστηρές ποινικές
κυρώσεις για τους οφειλέτες.

Ειδικό άρθρο υπάρχει για την διαχείριση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία μπαίνει ψηλά στη
λίστα των αποκρατικοποιήσεων.

Το νομοσχέδιο υπογράφουν οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιώργος Χουλιαράκης και
Τρύφων Αλεξιάδης.

Οι πληροφορίες θέλουν ότι οι διατάξεις με τις οποίες υλοποιούνται όλα τα προαπαι-
τούμενα της πρώτης δέσμης του μνημονίου έχουν τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών. 

Μέχρι τη Δευτέρα οι φορείς και τα κόμματα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα
σχόλια και τις προτάσεις τους. 

Τρ.Αλεξιάδης: Κίνητρα για τη
χρήση πλαστικού χρήματος

Τη βούληση του υπουργείου Οικονομικών να επεκταθεί η χρήση του πλαστικού
χρήματος, με κίνητρα, υποχρεωτικά και εθελοντικά, επισήμανε ο αναπληρωτής
ΥΠΟΙΚ Τρύφων Αλεξιάδης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το δημοσίευμα του

Βήματος της Κυριακής, τονίζοντας πως στόχος είναι να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και να
εισπράττει το κράτος γρηγορότερα τον ΦΠΑ.

Μιλώντας στο Mega, ο Τρ.Αλεξιάδης συνέστησε να μην υπάρχει φόβος και πως ό,τι
αποφασιστεί δεν θα αιφνιδιάσει κανέναν.

Συγκεικριμένα, ερωτηθείς για το δημοσίευμα του Βήματος ο κ. Αλεξιάδης απάντησε
συγκεκριμένα: «Υπάρχει μία μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο ως προς τι πρόκειται να
γίνει το επόμενο διάστημα με τα φορολογικά. Να μην υπάρχει καμία αναστάτωση. Το τι
πρόκειται να γίνει είναι καταγεγραμμένο στη συμφωνία και αυτήν υλοποιούμε. Στο
συγκεκριμένο θέμα που συζητάτε, αυτό που εξετάζουμε αυτήν την περίοδο είναι η επέκ-
ταση της χρήσης του πλαστικού χρήματος. Για να γίνει αυτό θα υπάρχουν κίνητρα και
στον πολίτη και στην επιχείρηση. Δεν έχει να φοβάται κανένας τίποτα. Δεν θα μειώσο-
υμε μισθούς. Δεν θα κάνουμε capital controls στους μισθούς.

Ερωτηθείς πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα και ποια κίνητρα θα έχει ο δημό-
σιος υπάλληλος, ο κ. Αλεξιάδης απάντησε: «Εγώ αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω
είναι ότι πάμε σε μία γενικευμένη εφαρμογή του πλαστικού χρήματος. Και πάμε σε
αυτήν εφαρμογή γιατί πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή σε μεγάλο βαθμό και
πρέπει με έμμεσο τρόπο να λύσουμε με έμμεσο τρόπο και άλλές καταστάσεις που δεν
μπορέσαμε να λύσουμε στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε, οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν από 1ης Ιανουαρίου 2016.
Παράλληλα, επισήμανε πως το ΥΠΟΙΚ ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του και στη
συνέχεια θα υπάρξει συζήτηση και συνεννόηση με τις τράπεζες. Πρέπει να πάμε σε
αλλαγή νοοτροπίας και στους φορολογούμενους και στο κράτος, είπε.

Αγωνιούμε να μαζέψουμε 45 – 50 δισ. ευρώ κάθε χρόνο από άμεσους και έμμεσους
φόρους, εάν χτυπηθεί η φοροδιαφυγή θα εισπράττονταν 15-20 δισ. ευρώ, συμπλήρω-
σε, επισημαίνοντας ότι «καθένας μας μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι για να κερδίσουμε
αυτόν τον αγώνα».

Ερωτηθείς για τις 100 δόσεις και τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως «αυτοί που έχουν μπει και είχαν τη δυνατότητα πιο
σύντομης αποπληρωμής, θα το πληρώσουν πιο σύντομα. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για το
εάν κάποιος έχει καταθέσεις στην τράπεζα, τώρα πάμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα
θέματα».

Υπογράμμισε πως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν ήδη ψηφιστεί και
επισήμανε πως θα αποκτηθεί καλύτερο νομικό οπλοστάσιο, με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς, μέσω των ελέγχων.

Επιπλέον, αναφερόμενος στα τέλη κυκλοφορίας υπογράμμισε πως «προσπαθούμε
να μεταφέρουμε το βάρος από τα χαμηλά στρώματα στα υψηλά και τα πιο υψηλά»,
τονίζοντας ότι το ΥΠΟΙΚ εξετάζει πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, ακόμη και στα τέλη
κυκλοφορίας. Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, υποστήριξε, διευκρινίζοντας ότι
φέτος οι πληρωμές θα των τελών θα γίνουν με το ίδιο σύστημα και είναι συγκεκριμένη
η οροφή του ποσού. «Εάν μπορούμε να το κάνουμε πιο δίκαια και αναλογικά θα το
κάνουμε» κατέληξε.

Θεοδωράκης: Δεν θα φορτωθούμε
τις κακές αποφάσεις του κ. Τσίπρα

«Το Ποτάμι νιώθει
δυνατό. Ακόμη και με
αυτό το 4% το Ποτάμι

νιώθει ότι έχει πολλούς
συμμάχους στην κοινωνία κι
έτσι θα συνεχίσει: με ορμητικές
και στέρεες απόψεις. Νομίζω
ότι οι εξελίξεις θα μας
δικαιώσουν». Αυτό μεταξύ
άλλων ανέφερε ο Σταύρος
Θεοδωράκης από τα Γιάννενα
όπου βρίσκεται σήμερα Κυρια-
κή προκειμένου να συμμε-
τάσχει στον προσυνεδριακό
διάλογο των μελών και φίλων του κινήματος από την Περιφέρεια της Ηπείρου, τα Ιόνια
νησιά και τη Δυτική Μακεδονία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη στάση που πρόκειται να τηρήσει το Ποτάμι
αναφορικά με τα προαπαιτούμενα και το νομοσχέδιο που αύριο Δευτέρα αναμένεται να
κατατεθεί στη Βουλή, ο επικεφαλής του Ποταμιού ξεκαθάρισε ότι το Ποτάμι στηρίζει την
προσπάθεια της Ελλάδας να παραμείνει στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως
είπε, ότι θα ψηφίζει ό,τι σκέφτεται η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

«Στη Βουλή θα δώσουμε τη μάχη για ό,τι σημαντικό και θετικό υπάρχει. Αυτό δεν
σημαίνει ότι ό,τι σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση εμείς θα το ψηφίζουμε. Είναι πολύ απλά
τα πράγματα. Αυτά που είναι ωφέλημα για τον ελληνικό λαό ψηφίζονται από το Ποτάμι,
αυτά που δεν είναι ωφέλημα για τον ελληνικό λαό, δεν ψηφίζονται από το Ποτάμι»,
ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «δεν κάναμε εμείς αυτή τη διαπραγμάτευση.
Αν την είχαμε κάνει εμείς μαζί με όλους αυτούς που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είχαν
πάρει μέρος στη διαπραγμάτευση, δηλαδή τα ανοικτά, δυνατά μυαλά της Ελλάδας, θα
είχαμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα, λόγω μιας
κακής διαπραγμάτευσης. Δεν θα φορτωθούμε τις κακές αποφάσεις του κ. Τσίπρα. Θα
υποστηρίξουμε όμως, τα πράγματα που ωθούν την κοινωνία σε μια θετική κατεύθυ-
νση».

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, τόνισε παράλληλα, ότι «η χώρα δεν μπορεί να κυβερνιέται
με υπαλλήλους των κομματικών γραφείων. Ο κ. Τσίπρας πειραματίζεται με το παλιό
μοντέλο. Δηλαδή, βάζω τους φίλους και τους κολλητούς μου σε μερικά σημαντικά υπο-
υργεία, βάζω και 2 - 3 άλλους κομματικούς σε μερικά υπουργεία, βάζω και 1 - 2 πρό-
σωπα που πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι και κάνω κυβέρνηση». «Αυτό δεν
είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι μία απ’ όλα», σχολίασε σκωπτικά. Ο επικεφαλής του Ποτα-
μιού επανέλαβε ακόμη ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τις λύσεις για τη χώρα, δεν έχει
τους ανθρώπους» και προέβλεψε πως «μάλλον θα πηγαίνουμε κούτσα - κούτσα μέχρι
τον Δεκέμβριο, μέχρι την πρώτη αξιολόγηση, μετά θα έχουμε κάποιους ανασχηματι-
σμούς για να πάρει μια ορμή η κυβέρνηση, αλλά η δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν θα
μπορέσει για πάρα πολύ καιρό, αυτή η κυβέρνηση, με αυτά τα μυαλά, να κυβερνάει τη
χώρα». «Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι τα πράγματα» είπε.

Τέλος επανέλαβε, σχολιάζοντας τα σενάρια που θέλουν το Ποτάμι να συνεργάζεται με
τις δυνάμεις του παλιού συστήματος, ότι «δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνάμεις που
συνολικά μπορούν να στρατευθούν με το Ποτάμι. Επί μέρους συμμαχίες μπορούμε να
κάνουμε. Επί παραδείγματι, για τον εκλογικό νόμο. Μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες
με το ΠΑΣΟΚ, με ανθρώπους της ΝΔ, ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να συστρατευθ-
ούμε με μία από τις δυνάμεις του κοινοβουλίου, δεν είναι πιθανό και νομίζω ότι δεν θα
είναι και προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας». «Το παλιό δεν θα επιστρέψει. Του-
λάχιστον όχι με τη δική μας άδεια» σημείωσε εμφατικά.
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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
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Ο Ηλίας Παναγιώταρος,
επικεφαλής της παράταξης

«Ελληνική Αυγή για την Αττική», στην τοποθέτησή του
επεσήμανε στη Διοίκηση ότι, στην εποχή της μνημονιακής
λαίλαπας, μεταφέρει στους Δήμους την ευθύνη, χωρίς
πόρους, επιβαρύνοντας τους ήδη ρημαγμένους πολίτες.

Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»,  ο Γιάννης
Μανουσογιαννάκης τόνισε ότι «Με το Σχεδιασμό που
προτείνει η Διοίκηση της Περιφέρειας εξυπηρετούνται τα
συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Για τη
Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο ότι μόνο το
ανασυνταγμένο λαϊκό κίνημα μπορεί και θα βάλει τη σφρ-
αγίδα του και στη λύση αυτού του οξυμένου λαϊκού προβ-
λήματος».

Εκπροσωπώντας την παράταξη «Αττική - Συμμέτοχοι
στο αύριο», η περιφερειακή σύμβουλος Κατερίνα Αδαμο-
πούλου, κατά την τοποθέτησή της, εστίασε στη σπουδαι-
ότητα και την αναγκαιότητα συνεργασίας των δύο
βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη βελτίωση της ζωής
των πολιτών.

Ο Αντώνης Γάκης, επικεφαλής της παράταξης «Ανάσα
για την Οικολογία», χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ιστορι-
κή «για να κάνουμε πράξη τη βούληση του λαού της Αττι-
κής να είμαστε μαζί του και όχι με τα συμφέροντα» και
τόνισε ότι «πρέπει να ψηφίσουμε αυτόν τον Περιφερειακό
Σχεδιασμό για το αύριο των παιδιών μας».

Από την παράταξη «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή» η
Δέσποινα Κουτσούμπα, αφού πρώτα ζήτησε από το Περ-
ιφερειακό Συμβούλιο να μην ψηφίσει τον συγκεκριμένο
ΠΕΣΔΑ, έκανε έκκληση για ένα «πραγματικά εναλλακτικό
σύστημα» διαχείρισης των απορριμμάτων, καλώντας
παράλληλα σε κινητοποιήσεις ενάντια στο υπό ψήφιση
σχέδιο.

«Η αναθεώρηση του Σχεδιασμού βάζει στο επίκεντρο
τους Δήμους και αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα»
σημείωσε η Μαρία Γιαννακάκη από την παράταξη
«Παρέμβαση για την Αττική» και πρόσθεσε: «Πρέπει
όμως να αναφέρεται ως υποχρέωση και όχι ως δυνατότ-
ητα η εκπόνηση και υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων
Διαχείρισης των Δήμων», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε
στην ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και
κατέθεσε σειρά σχετικών προτάσεων, μεταξύ τους και
αίτημα για σαφή αναφορά στο κλείσιμο της χωματερής

της Φυλής.
Τοποθετήσεις Αντιπεριφερειαρχών
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας,

αναφέρθηκε στο κεφαλαιώδες - όπως το χαρακτήρισε -
ζήτημα που διαφοροποιεί το νέο ΠΕΣΔΑ από τον προη-
γούμενο, δηλαδή στον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα
της διαχείρισης απορριμμάτων.

Δυο είναι τα κρίσιμα ζητήματα, κατά την άποψη του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Γιάννη Βασιλείου: ο
βαθμός αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης
(και των δυο βαθμών) και η αλλαγή στη συνήθεια εκα-
τομμυρίων πολιτών στον τρόπο διαχείρισης των απορρ-
ιμμάτων. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του τόνισε:
«Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα αποτελεί μονόδρ-
ομο. Το ενδιαφέρον, η δυσκολία αλλά και η μεγάλη πρόκ-
ληση είναι το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτός ο Σχεδια-
σμός. Το μείζον είναι αφ’ ενός να ξεκινήσουμε τον εναλ-
λακτικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων και εφ’ ετέρου
ό,τι αποτελεί σήμερα σχέδια να γίνει καθημερινότητα για
τους πολίτες».

Τέλος, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής,
Κατερίνα Θανοπούλου, υπογράμμισε την κρισιμότητα και
τη σοβαρότητα του θέματος και τόνισε ότι επιβάλλεται η
δημόσια διαχείριση προς όφελος του πολίτη.

Παρεμβάσεις δημάρχων και φορέων
Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού

το λόγο έλαβαν διαδοχικά ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας &
Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, Ηρακλής Γκότσης, ο οποίος ανέγ-
νωσε τις παρατηρήσεις του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ αναφορικά με
τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, και ο Δήμαρχος Βύρωνα,
Άκης Κατωπόδης, ο οποίος, αφού υπογράμμισε ότι «η
σημερινή απόφαση αποτελεί τομή για την αυτοδιοίκηση
και τη διαχείριση των απορριμμάτων», αναφέρθηκε σε
δύο σοβαρά ζητήματα του περιφερειακού σχεδιασμού, τη
χωροθέτηση και τη χρηματοδότηση.

Από την ΠΟΕ-ΟΤΑ ο Αντιπρόεδρος Βασίλης Γκιτάκος
τόνισε: «Η ΠΟΕ - ΟΤΑ σταθερά και σθεναρά μάχεται χρό-
νια τώρα ενάντια στη συστηματική τακτική κατάργησης
του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμά-
των που είναι σε βάρος των δημοτών, της τοπικής αυτο-
διοίκησης, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτόν τον
αγώνα ενάντια στις όποιες προσπάθειες ή μεθοδεύσεις

γίνονται για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόν-
των».

Από την πλευρά των φορέων, το λόγο έλαβε αρχικά ο
Κωνσταντίνος Κουλούρης εκ μέρους της Επιτροπής
Κατοίκων κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού, ο οποίος κάλεσε
το Σώμα να ψηφίσει τον ΠΕΣΔΑ, αλλά να μην ψηφίσει το
έργο του ΧΥΤΑ Γραμματικού, γιατί «θα αποτελέσει μια
καταστροφή για όλη την Αττική», ενώ με τη σειρά του ο
Γιώργος Παπαδοκοτσώλης από την Επιτροπή Κατοίκων
Μαραθώνα-Γραμματικού κατά των ΧΥΤΑ ζήτησε επίσης
να ακυρωθεί το έργο στο Γραμματικό και πρότεινε, καθώς
έχει ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο, να μετατραπεί σε χώρο
πολιτισμού.

Απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου η Χρυσάνθη
Αντωναροπούλου από την Επιτροπή Αγώνα Φυλής ανέφ-
ερε χαρακτηριστικά: «Όταν θα σηκώσετε το χέρι σας να
ψηφίσετε υπέρ, θα θυμίσετε την κίνηση που έκαναν οι
αυτοκράτορες στις αρένες για τους μελλοθάνατους. Θα
σημάνει το θάνατό μας».

Την αναβολή του θέματος ζήτησε ο Τάσος Κεφαλάς,
εκφράζοντας τις απόψεις της συλλογικότητας «Πρωτο-
βουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμά-
των» (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) και τόνισε: «Το Σχέδιο αυτό είναι μια
έκθεση ιδεών και μάλιστα κακών ιδεών σε πολλά ζητήμα-
τα».

Αναφερόμενη στο ΧΥΤΑ Γραμματικού και απευθυνό-
μενη στο Σώμα του Συμβουλίου, η κ. Σιδέρη, Δημοτική
Σύμβουλος του Δήμου Μαραθώνα, τόνισε: «Στο Γραμμα-
τικό δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.
Δεν σας ενδιαφέρει αυτό; Δεν σας ενδιαφέρει αυτή η παρ-
ανομία που συντελείται στο Γραμματικό;», ενώ  ολοκ-
ληρώνοντας την παρέμβασή της σημείωσε: «Η τοπική
κοινωνία θα είναι απέναντι σε ένα παράνομο έργο το
οποίο υποθηκεύει τις ζωές μας. Είναι κρίμα σε έναν
ΠΕΣΔΑ που έχει δείγματα ελπίδας να αλλάξει το καθε-
στώς που μέχρι τώρα ίσχυε, να νομιμοποιούνται παράνο-
μες πράξεις».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας, Δημήτρης
Παπαδόπουλος, εστίασε στην τοποθέτησή του στην
αλλαγή διαδικασίας επιβολής των δημοτικών τελών και
επεσήμανε ότι πρέπει να αφαιρεθεί η περιοχή «Μελετάνι»
από τον ΠΕΣΔΑ, καθώς αποτελεί πλέον το μοναδικό
χώρο πρασίνου στην Ελευσίνα.
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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

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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