
ΤΤεελλιικκάά  λλόόγγιιαα  ττοουυ
ααέέρραα  οοιι  υυπποοσσχχέέσσεειιςς

γγιιαα  ττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς
ττωωνν  ΟΟμμοογγεεννώώνν::

 Κατάργηση διατάξεων που ψηφίστηκαν ερήμην των δανειστών

ΤΤιι  ππρροοββλλέέππεειι
ττοο  ππόόρριισσμμαα

ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΣΣοοφφώώνν  γγιιαα  ττοο
ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΠΠοολλιιττιι--
σσττιικκώώνν  ΦΦοορρέέωωνν
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ––

ΤΤοο  ΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ
ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς
ΑΑννάάππττυυξξηηςς

σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα

ΜΜεε  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς
κκααννόόννεεςς  ηη  σσυυνντταα--

ξξιιοοδδόόττηησσηη  σσεε
δδηημμόόσσιιοο  κκααιι

ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα
ααππόό  

11ηη  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ

Μουσικό αφιέρωμα στα 90χρονα 
του Μίκη Θεοδωράκη

Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός «Απόψε τιμούμε έναν σπου-
δαίο Έλληνα, έναν άνθρωπο πρότυπο για τη νέα γενιά, που με
τους αγώνες του και το έργο του έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα
του στη νεότερη Ελληνική Ιστορία

ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι  ααππόό  ττηηνν
ΠΠέέμμππττηη  σσττιιςς  
110000  δδόόσσεειιςς

ΣΣττοο  ««μμιικκρροοσσκκόόππιιοο»»  ττηηςς
εεφφοορρίίααςς  κκααιι  όόσσοοιι  έέκκαανναανν

ααυυττοοππεερρααίίωωσσηη

ΝΝαα  μμηηνν  κκααττααρργγηηθθεείί  ττοο  ΑΑ..ΤΤ
ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  ζζήήττηησσεε  οο
ΒΒαασσίίλληηςς  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ
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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ



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 Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. 

Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Σταμοπούλου Ειρήνη Ι.

 Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη, 2102472352

Αχαρνές
Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.
 Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού,

2102476847

Χαϊδάρι
Κορωναίος Παναγιώτης Ι) 

Καραϊσκάκη 62, 2105912025

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 15 εως 25
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 60%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Λουκιανός, Λουκιανή

Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος
Χεριών

4η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων
Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα –

Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων
Δυτικής Αττικής διοργανώνει η
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής

Αττικής μαζί με τους πολιτιστικούς συλλό-
γους από όλη την περιοχή, συμπεριλαμβα-
νομένων των συλλόγων Ρομά. Τα εγκαίνια
της 4ης Συνάντησης θα πραγματοποιηθ-
ούν  Πέμπτη (15-10-2015) και ώρα 19:30
στην Ελευσίνα (Παλαιά Ελαιουργική), ενώ
οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και την
Κυριακή (18 -10-2015) από 17:00-21:00.

Στη φετινή συνάντηση μεταξύ άλλων, θα
παρουσιαστούν χοροί και τραγούδια με
ιδιαίτερο εθνικοτοπικό χαρακτήρα, καθώς
και ο ρόλος και η συμμετοχή της οικογένει-
ας σε τοπικά πανηγύρια και ονομαστικά
γλέντια. Οι εκδηλώσεις συνοδεύονται από
σημαντικό αριθμό ερμηνευτών και μου-
σικών.

Η Περιφέρεια Αττικής προσεγγίζει και προωθεί την εν λόγω συνάντηση ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ενε-
ργών πολιτιστικών δρώντων της περιοχής, καταδεικνύοντας τη δύναμη του πολιτισμού για την επίτευξη κοινωνικής
συνοχής μέσα από τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την προώθηση των αξιών της συνέργειας και της αλληλεγ-
γύης.

Το ΟΡΑΜΑ της Τοπικής Ανάπτυξης στην Μάνδρα

Την Δευτέρα,
19 Οκτ 2015,
στις 19.00,

στο Δημαρχείο, στην
Μάνδρα, η Ομάδα
Πρωτοβουλίας για την
Τοπική Ανάπτυξη στην
Αγροτική Αττική
οργανώνει συνάν-
τηση-συζήτηση για το
Όραμα της Τοπικής
Ανάπτυξης για την
Ύπαιθρο της Αττικής,
όπου Τοπική-Κοινοτι-
κή Ανάπτυξη σημαίνει
ευημερία των
κατοίκων της περ-
ιοχής. 

Όταν έγινε η πρώτη συνάντηση στα Μέγαρα (29-7-2015) στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων οι συναν-
τηθέντες σχεδίασαν να ενημερώσουν όσο ποιο πολλούς μπορούσαν ώστε όσες συλλογικότητες της περιοχής επιθ-
υμούσαν να μπορούσαν να συμμετέχουν. Έγιναν μέχρι σήμερα έξη συναντήσεις στην ύπαιθρο της Αττικής, δηλαδή:
στα Μέγαρα (29-7-2015)), στις Αχαρνές (27-8-2015), στα Καλύβια (3-9-2015), στον Μαραθώνα (28-9-2015), στην
Χασιά (5-10-2015) και στο Μαρκόπουλο (12-10-2015), ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο Επισκέψεις Μελέτης: στην
Καρδίτσα και στο Λεβίδι Αρκαδίας, σε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΑΝΚΑ & ΑΝΒΟΠΕ), και προβλέπονται συναντήσεις
στην Μάνδρα (19 Οκτ 2015), στα Μέγαρα (2 Νοε 2015) και όπου αλλού θελήσουν οι τοπικοί παράγοντες, με πρόβ-
λεψη να επαναξιολογηθεί η προσπάθεια και να σχεδιασθούν οι μελλοντικές κινήσεις την Δευτέρα, 7 Δεκ 2015, στην
έδρα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, στο Μενίδι. Μέχρι τότε όλες οι συναντήσεις (που σημειωτέον γίνονται Δευ-
τέρα, στις 19.00) προδημοσιεύονται και συνήθως ακολουθεί και ανταπόκριση.

Στην πολύ παραγωγική συνάντηση της 12/10/2015 μετείχαν οι: Αδάμης Μιχάλης (Αντιδήμαρχος Σαρωνικού), Αλλα-
γιάνης Βασίλης, Αρβανίτης Κώστας (Σύλλογος Αλιέων ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Μαραθώνος), Βλάχος Μίλτος, Γαβριηλίδης Γιάν-
νης, Κατάρα Φανή, Κοντογιάννης Γιάννης (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής), Κοντογιάννη Μάγδα (ΚοινΣΕπ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ), Κουτσοδήμος Ευθύμιος, Λέκας Φάνης, Ματζουράνης Κώστας (ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ), Μπρέμπος Σπύρ-
ος (Αντιδήμαρχος Φυλής), Μαγγίνα Μαρία (ΚοινΣΕπ ΜΕΓΑΡΙΣ), Μακρυγιάννης Άγγελος (Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρ-
ων), Μιχαλάκη Χαρίκλεια, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Νικολακόπουλος Τάσος (Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Μαρκό-
πουλου), Παπαβασίλης Γιώργιος (Οργάνωση Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων), Πολύζου Μαρία, Σκαφτούρος
Ιωάννης, Στούπας Δημήτριος, Σφέτσα Αναστασία, Σφέτσα Γεωργία & Σφέτσα Μαρία και άλλοι. 

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Τοπικής Ανάπτυξης Αγροτικής Αττικής λειτουργεί ως μια άτυπη πλατφόρμα συνάντησης,
συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, προβληματισμού, σύνθεσης προτάσεων και
προώθησης από κοινού θέσεων των συλλογικοτήτων που θα μετέχουν, τόσο μεταξύ τους, όσο και με όσους θα ήθε-
λαν να προβάλλουν και να προωθήσουν την Τοπική Κοινοτική Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο της Αττικής, ώστε με τις
εκδηλωμένες σκέψεις, ως εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, να ξεκινήσει η διαμόρφωση ενιαίου σχεδίου δράσης για όλη την
ύπαιθρο της Αττικής, από Δεκ 2015. 

Μέχρι σήμερα στην Ομάδα Πρωτοβουλίας συνδράμουν: ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων, ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Μαραθώνα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ», ο Αναγκα-
στικός Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Καλυβίων, η Οργάνωση Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, η ΚοινΣΕπ
ΚΥΚΕΩΝ, η ΚοινΣΕπ ΜΕΓΑΡΙΣ και η υπό σύσταση ΚοινΣΕπ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, ενώ με την ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου όσες συλλογικότητες εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον θα μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις 7 Δεκ 2015. 

Φωτοτυπήθηκαν και διανέμονται έντυπα «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» που ο κάθε συμπολίτης-κάτοικος της υπαίθ-
ρου Αττικής, μπορεί να συμπληρώνει και να αποστέλλει στην Ομάδα Πρωτοβουλίας (Κοντογιάννη Μάγδα-
6932094231, Λ. Πορφύρα 4, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ 210 2467866) ή να επικοινωνεί με τα μέλη της Ομάδας Πρωτο-
βουλίας (Αρβανίτης Κώστας-6937987101, Μακρυγιάννης Άγγελος-6944270994, Ματζουράνης Κώστας-6948250720)
ή να έρθει σε μια από τις προσεχείς συναντήσεις, στην Μάνδρα (19/10/2015), στην Νέα Πέραμο (2/11/2015) και στο
Κορωπί (16/11/2015).
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Τελικά λόγια του αέρα οι υποσχέσεις
για τις συντάξεις των Ομογενών:

 Κατάργηση διατάξεων που ψηφίστηκαν ερήμην των δανειστών

Δεν δίδεται καμία παράταση στο
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ-
λήλων για την εφαρμογή του

συντελεστή βιωσιμότητας (ρήτρας μηδενι-
κού ελλείμματος), καθώς η κυβέρνηση
προχωρά σε κατάργηση διατάξεων που
ψηφίστηκαν ερήμην των δανειστών

κατάργηση διατάξεων που ψηφίστηκαν
ερήμην των δανειστών

Την κατάργηση διατάξεων που
ψηφίστηκαν ερήμην των δανειστών προβ-
λέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου
Οικονομικών, “Μέτρα για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”, που
περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα του
Οκτωβρίου για το ασφαλιστικό, στο
πλαίσιο του τρίτου μνημονίου. Ειδικότερα, καταργούνται διατάξεις των νόμων 4331 και 4325/2015. Έτσι δεν δίδεται
καμία παράταση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας (σ.σ.
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος), δεν θα δοθεί μηνιαία σύνταξη 260 ευρώ ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών, παύει
να ισχύει η αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕΕ, σταματά ο συμψηφισμός χρεών στον ΟΑΕΕ και μελλοντικής
σύνταξης ενός ασφαλισμένου και καταργείται η δυνατότητα των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ να επιλέγουν έως δύο
κατώτερες ασφαλιστικές κλάσεις.

Συγκεκριμένα θα πάψει να ισχύει:
– Η παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 των προθεσμιών για την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας ώστε

να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολι-
τικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας
και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ).

– Η παροχή μηνιαίας σύνταξης 260 ευρώ ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋ-
ποθέσεις: α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτι-
κής παροχής, λόγω γήρατος, γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσό-
μενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγά-
μων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

– Η μη -εισαγωγή για συζήτηση στην αρμόδια εισαγγελία υποθέσεων οφειλετών του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ για τις
οποίες έχει ασκηθεί ποινή και τη διακοπή της εκτέλεσης όσων έχουν εκδικαστεί.

– Η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών – συντάξεων, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των
πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά
για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνε-
ται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφ-
άλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

– Η δυνατότητα επιλογής σε μία εκ των δύο κατωτέρων ασφαλιστικών κλάσεων στους ασφαλισμένους στον κλάδο
κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης
Νομικών (ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από
1.1.1993 και εφεξής, και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016.

– Η υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
(ΤΣΠΕΑΘ) και στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., των δημοσιογράφων που απασχολούνται με την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελμα με
σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προ-
σωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτι-
κοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α).

Τι προβλέπει το πόρισμα
της Επιτροπής Σοφών για

το Ασφαλιστικό

Τη δραστική ενοποίηση ταμείων, την εναρμόνιση
εισφορών παροχών και την αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού της σύνταξης, προβλέπει το πόρι-

σμα της επιτροπής σοφών για το ασφαλιστικό, το οποίο
θα παραδοθεί την Πέμπτη το μεσημέρι. 

Η παράδοση του πορίσματος θα γίνει από την Επιτρο-

πή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου και ταυτόχρονα
στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, των πολι-
τικών κομμάτων, προκειμένου να ξεκινήσει ο δημόσιος
διάλογος.

Τονίζεται ότι το νέο ασφαλιστικό οικοδόμημα, το οποίο
θα πάρει μορφή με το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί
εντός του Νοεμβρίου, θα προβλέπει ενιαίους κανόνες για
τον υπολογισμό των νέων συντάξεων (που θα οδηγή-
σουν σε μειώσεις) από το 2016 - μαζί με την ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταμείων. 

Στόχος του νέου ασφαλιστικού είναι να περιοριστεί η
συνταξιοδοτική δαπάνη μέσω της στενότερης σύνδεσης
των παροχών με τις εισφορές που έχουν καταβάλλει οι
ασφαλισμένοι στη διάρκεια ακόμη και ολόκληρου του
εργασιακού βίου.

Με το προωθούμενο μέτρο θα αλλάξει ο ισχύον υπο-
λογισμός της σύνταξης όπως πχ με βάση τον τελευταίο
μισθό (Δημόσιο - ΔΕΚΟ) ή την καλύτερη πενταετία ή
διετία όπως και τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης
του μισθού (ακόμη και πάνω από 70%) που εξακολουθ-
ούν να λαμβάνονται υπόψη για τον χρόνο ασφάλισης
έως το 2010.

ΣτΕ: Μη νόμιμες οι αποφά-
σεις των Επιτροπών Επίλυσης

Δασικών Αμφισβητήσεων
λόγω συμμετοχής δικαστικών

Το
Ε΄Τμήμα
τ ο υ

Συμβουλίου της
Επικρατείας με
δύο αποφάσεις
του έκρινε ότι
είναι αντισυνταγ-
ματική η συμμε-
τοχή δικαστικών
λειτουργών στις
Ε π ι τ ρ ο π έ ς
Ε π ί λ υ σ η ς
Δασικών Αμφισβητήσεων.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ. 3036 και
3037/2015 αποφάσεις του έκρινε ότι μετά την αναθεώρη-
ση του Συντάγματος (2002) και σύμφωνα με τις επιταγές
του άρθρου 89 απαγορεύεται πλέον η ανάθεση διοικ-
ητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς, όπως
είναι η συμμετοχή τους σε «συμβούλια ή επιτροπές πειθ-
αρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα».

Ακόμη, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η
συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στις επιτροπές
αυτές είναι αντισυνταγματική και οι αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί μη νόμιμες.

Το ΣτΕ το απασχόλησαν δύο αποφάσεις των Δευτερο-
βάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων
του δασικού νόμου 998/1979 στις οποίες εκ του νόμου
συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Ανακοίνωση του δήμου Φυλής
για το γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδιαφέρει όσους έχουν εκκρεμότητες

με το  κτηματολόγιο

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ που στε-
γάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα  της Δημοτικής Κοινότητας
Φυλής (Βυζαντίου 1 ), θα παρέχει  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2015, για όσους
δεν πρόλαβαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να
καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους ζητούνται. 

Το αποδεικτικό παρέχεται  προκειμένου να κλειστεί εμπρόθε-
σμα  ραντεβού με το γραφείο Κτηματολογίου Αχαρνών .

Με τους ίδιους κανόνες η συντα-
ξιοδότηση σε δημόσιο και ιδιωτικό

τομέα από 1η Σεπτεμβρίου

Με τους ίδιους κανόνες θα παρέχεται η συνταξιοδότηση στον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίοι
συνταξιοδοτούνται από την 1/9/2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με βάση τις
ρυθμίσεις του νόμου Λοβέρδου - Κουτρουμάνη (3865/2010), σε ό,τι αφορά τα όρια
ηλικίας και το ύψος της σύνταξης ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίω-
μα πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Αυτό προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση την οποία ενέταξε στο υπό συζήτηση
νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.

«Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε την απόλυτη ταυτότητα κανόνων στους συντα-
ξιούχους του δημοσίου και του δημοσίου τομέα», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος.

Στην αρχική διατύπωση η διάταξη περιελάμβανε «όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015. Στο εξής περιλαμβάνει και «όσους
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014, αρκεί η
συνταξιοδότησή τους να αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 και μετά».

Ντομπρόβσκις: 800 εκατ. στην ελληνική
οικονομία την ερχόμενη εβδομάδα

Πόροι ύψους
800 εκατ.
ευρώ από τα

ευρωπαϊκά ταμεία του
ΕΣΠΑ αναμένεται να
εισρεύσουν στην
ελληνική οικονομία την
επόμενη εβδομάδα,
σύμφωνα με δηλώσεις
του αντιπροέδρου της
Κομισιόν, Βάλντις
Ντομπρόβσκις, στο
ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ο ευρωπαίος αξιω-
ματούχος διευκρίνισε
ότι αυτά τα κονδύλια
αποτελούν προχρηματοδότηση για τα αναπτυξιακά έργα της περιόδου 2014 – 2020,
ενώ διαμήνυσε ότι από τις 16 Οκτωβρίου θα τεθεί σε ισχύ η αλλαγή των κανόνων παρ-
οχής ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα.

Όπως εξήγησε, από την τροποποίηση των όρων παροχής, η Ελλάδα θα εξοικονομή-
σει έως και 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015 – 2016, καθώς η Κομισιόν θα αναλάβει
το 100% της χρηματοδότησης ημιτελών έργων της περιόδου 2007 – 2013. Παράλληλα,
για την περίοδο 2014 – 2020, αυξάνεται το ποσοστό της προχρηματοδότησης στο 11%
με αποτέλεσμα να εισρεύσουν τάχιστα στην οικονομία περίπου ένα δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από την Ελλάδα, ο Ντομ-
πρόβσκις παραδέχθηκε ότι έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος, καθώς η χώρα βρίσκεται
στην έκτη θέση της σχετικής λίστας, χάρη κυρίως της συνδρομής της Task Force.

Σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπερθεμάτι-
σε ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα συμβάλλει στην οικονομική σταθερ-
ότητα της χώρας και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης. «Είναι σημαντικό να προχωρή-
σει η ανακεφαλαιοποίηση, να αρθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και να έλθουν επεν-
δύσεις στη χώρα» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντομπρόβσκις έκανε αναφορά και στο ζήτημα του χρέους, καθιστώντας σαφές ότι
η Κομισιόν θα επιχειρήσει να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και
πιστωτών. Βέβαια, απέκλεισε ονομαστικό κούρεμα, σημειώνοντας ότι εξετάζεται η
ωρίμανση των ομολόγων, η περίοδος χάριτος και η μείωση των επιτοκίων. Για τις τελι-
κές αποφάσεις μάλιστα, παρέπεμψε στο Eurogroup.

Πάντως, έσπευσε να διαμηνύσει ότι η ρύθμιση για το χρέος δεν θα προϋποθέτει πρό-
σθετους όρους ή μέτρα.

Καταλήγοντας, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανα-
διαπραγμάτευσης ορισμένων σημείων του μνημονίου, αν και διευκρίνισε ότι «τα περ-
ιθώρια δεν είναι και πολύ μεγάλα».

Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας
και όσοι έκαναν αυτοπεραίωση

Από έλεγχο της εφο-
ρίας θα περάσει
ένας στους διακό-

σιους ελεύθερους επαγγε-
λματίες, από αυτούς που
έκλεισαν τα προηγούμενα
χρόνια τις ανέλεγκτες χρή-
σεις τους με τη διαδικασία
της αυτοπεραίωσης.

Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων, Κατε-
ρίνα Σαββαΐδου, με εγκύκλιό
της δίνει οδηγίες στις εφο-
ρίες προκειμένου να επιλε-
γεί σαν δείγμα προς έλεγχο το 0,5% από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικο-
νομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3296/2004.

Η επιλογή του δείγματος θα γίνει με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότ-
ηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (επάγγελμα, εισόδημα, τζίροι, συνέπεια στις υποβο-
λές δηλώσεων, πληροφοριακά δελτία ελέγχων κλπ.)

Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θα ελέγχονται
επίσης και οι αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών
που τυχόν υπέβαλαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν τις
ίδιες διαχειριστικές περιόδους.

Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης
και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και του ΚΦΑΣ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών
που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνον-
ται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 3296/2004,
συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφό-
μενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς.

Οι έλεγχοι αυτοί σε δείγμα των δηλώσεων, προβλέπονται από τη νομοθεσία περί
αυτοπεραίωσης και αποτελούν υποχρέωση των φορολογικών αρχών.
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Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης της
Μικρασιατικής καταστροφής

Πλήθος κόσμου παρε-
υρέθηκε στις
εκδηλώσεις Τιμής και

Μνήμης της Μικρασιατικής
καταστροφής που διοργάνω-
σαν από κοινού ο Δήμος Αχα-
ρνών, το Λύκειο Ελληνίδων
Αχαρνών και ο Μικρασιατικός
Σύλλογος Σμυρναίων Ηρακ-
λείου Κρήτης «Η ΣΜΥΡΝΗ»,
την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
2015 στην αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δήμου Αχα-
ρνών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα βιβλία «Σμύρνη Αγάπη μου» και
«Σμυρναίικα Καλούδια στο τραπέζι μας» από την Πρεσβυτέρα κα Βαρβάρα Μεταληνού
και την Πρόεδρο του Συλλόγου Σμυρναίων Ηρακλείου Κρήτης κα Δήμητρα Δελημιχάλη
Γεωργιάδη.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός δήλωσε: «Ο Δήμος Αχαρνών
είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό και μας φέρνει κοντά με
τη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία. Η Σμύρνη είναι μία πόλη σύμβολο για τον Ελληνισμό, και
έχουμε όλοι χρέος να κρατήσουμε άσβεστη την ανάμνησή της, που αποτελεί πηγή εθνι-
κής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. ¶λλωστε, ας μην ξεχνούμε
ότι στις δύσκολες στιγμές που όλοι βιώνουμε, η Ιστορία και ο Πολιτισμός μας αποτελούν
πηγές έμπνευσης, δύναμης και υπερηφάνεια για να υπερβούμε όλοι μαζί τις δυσκολίες
και να προχωρήσουμε μπροστά».

Στο τέλος της εκδήλωσης, ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της
Σμύρνης και της Ερυθραίας από το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Βουλευτής των ΑΝΕΛ κ Κων/νος Κατσίκης, ο Πρόε-
δρος της ΔΗ.Φ.Α. κ Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
κ Κων/νος Καρυδάκης και ο πρώην Πρόεδρος της ΙΛΕΑ και μέλος, Ιστορικός Ερευνητής
και Συγγραφέας κ Γιώτας. 

Τι αλλάζει από την Πέμπτη στις 100 δόσεις

Ακριβότερη γίνεται από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου η ρύθμιση των 100 δόσεων,
με την ενεργοποίηση των αλλαγών που προβλέπονται στο Μνήμονιο. Το υπο-
υργείο Οικονομικών εξέδωσε την αναλυτική εγκύκλιο με τις αλλαγές, με βασικό-

τερη την αύξηση του επιτοκίου από το 3% στο 5%.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις το επιτόκιο

αυξάνεται από το 3% στο 5,05%. Η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο
από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτό-
κιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περ-

ιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου

εισοδήματος του οφειλέτη δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ.
Επιπλέον, ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων στην περίπτωση που δεν

εξοφλήσει ή δε ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Ωστόσο με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη
Βουλή το χρονικό διάστημα των 3 μηνών περιορίζεται σε ένα μήνα.

Ορίζεται ότι ο αριθμός των 100 δόσεων μπορεί να μειωθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι ο
οφειλέτης έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει
την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις. Στην εγκύκλιο δεν καθορίζονται τα οικονομικά κρι-
τήρια.

Μειώνεται από το 8% στο 5,05% από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά το επιτόκιο για
την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην1η
Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού 

Τεχνογνωσία και εμπει-
ρίες μοιράστηκαν οι
αυτοδιοικητικοί του

τουρισμού που συμμετείχαν
στην 1η Συνάντηση Αντιπεριφερ-
ειαρχών Τουρισμού που πραγ-
ματοποιήθηκε 9 και 10 Οκτω-
βρίου στα Καμένα Βούρλα. Στη
συνάντηση μετείχαν Αντιπεριφε-
ρειάρχες από όλη τη χώρα,
καθώς και ο Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανά-
πτυξης, Γιώργος Τζιάλλας. 

Οι συμμετέχοντες
δεσμεύτηκαν να θεσμοθετηθεί η συνάντηση, ώστε να επαναλαμβάνεται σε διαφορετική
κάθε φορά Περιφέρεια. 

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού Ελένη
Δημοπούλου, η οποία μετέφερε γνώσεις, προτάσεις, εμπειρίες, προβλήματα και προκ-
λήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού στην Αττική.

Συμφωνήθηκε ότι οι πρώτες προτάσεις θα συλλεχθούν και θα αποσταλούν στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.  

Ημερίδα με θέμα «Για να μη θαλασ-
σώνουν τα νερά» με κεντρικό ομιλητή το

Μανώλη Γλέζο, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Αττικής

Μανώλης Γλέζος: «Κάστρο με νερό, άπαρτο
κάστρο»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  ημερίδα με τον εύγλωττο
τίτλο: «Για να μη θαλασσώνουν τα νερά», με αντικείμενο τα φράγμα-
τα ανάσχεσης των χειμάρρων, τον εμπλουτισμό των υδροφορέων,

την αντιμετώπιση των πλημμυρών και της διάβρωσης του εδάφους.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της

Περιφέρειας Αττικής, ήταν ο Μανώλης Γλέζος. Στην εισήγησή του, αφού έκανε
αναφορά στην άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και ειδικά με το νερό,
αναφέρθηκε στις χρήσεις του νερού στην καθημερινή ζωή, στη βιομηχανία,
στην αλιεία, στην αναψυχή, αλλά και στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η εφαρ-
μοσμένη επιστήμη για να το διαχειριστεί, όπως π.χ. τα φράγματα.

Ειδική αναφορά έκανε, τέλος, και στις προοπτικές που δίνει ο τομέας διαχείρ-
ισης του νερού, όπως είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι αναγκαίες
για τη στελέχωση υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται με τη διαχείριση αυτού του
ζωτικού στοιχείου, ώστε να είναι πολύτιμος σύμμαχος της κοινωνίας και της
οικονομίας, και όχι πηγή διακινδύνευσης. Όπως ανέφερε εμφατικά «Η Ελλάδα
μαστίζεται από τις πλημμύρες, υποφέρει από τη λειψυδρία και χάνει κάθε
χρόνο καλλιεργήσιμο έδαφος, ίσο με έκταση της Πάτμου».

Τρίωρο γεύμα Ιερώνυμου - Τσίπρα

Σύμφωνα με την Καθημερ-
ινή, αποφασίστηκε, όλα
τα ζητήματα που

ανακύπτουν να επιλύονται με
συναίνεση και διάλογο γιατί
προέχει το συμφέρον του λαού

Συνέφαγαν σήμερα Τετάρτη το
μεσημέρι ο πρωθυπουργός Αλέξ-
ης Τσίπρας και ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος. Σύμφωνα με πληροφ-
ορίες της Καθημερινής, το γεύμα ήταν τρίωρο και επιβεβαίωσε την θερμή και λειτουργι-
κή σχέση που έχουν οι δύο άνδρες από το 2011.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν να επιλύονται με
συναίνεση και διάλογο γιατί προέχει το συμφέρον του λαού και κατά δεύτερον η
εκκλησία να συνεχίσει το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο με συσσίτια και άλλες
δράσεις προς τις ευπαθείς ομάδες για όσο χρειαστεί, όπως ακριβώς ειπώθηκε.

Να σημειωθεί ότι δεν συζητήθηκε στο τραπέζι του διαλόγου το θέμα των θρησκευ-
τικών και του τρόπου διδασκαλίας στα σχολεία και το θέμα της απαλλαγής των μαθη-
τών από το μάθημα.

Στο γεύμα παρακάθησε ο υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς, ο οποίος μετείχε
και στο πρώτο γεύμα που είχε γίνει μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου. Το μενού περιε-
λάμβανε θαλασσινά, ψάρια και σαλάτες καθότι... Τετάρτη.
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Με μία μουσική συναυλία - αφιέρωμα γιόρτασε ο
Δήμος Αχαρνών τα 90ο γενέθλια του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Μ’ αυτόν τον πολύ ξεχωριστό τρόπο θέλησε ο Δήμος
Αχαρνών να τιμήσει τον σπουδαίο Έλληνα και επίτιμο
Δημότη Αχαρνών κ Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι πολύ
αγαπητός και χαίρει μεγάλης εκτίμησης στον Αχαρναϊκό
λαό. 

Στη συναυλία που διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος
Αχαρνών με την Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών, συμμετείχε η

40μελής Χορωδία των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολι-
τισμού, με Πρόεδρο την κα Παπασυριοπούλου υπό τη
διεύθυνση του Μαέστρου κ Αιμίλιου Γιαννακόπουλου.

Στον πρόλογό του ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών κ Κασσαβός
τόνισε:

«Απόψε τιμούμε έναν
σπουδαίο Έλληνα, έναν άνθ-
ρωπο πρότυπο για τη νέα
γενιά, που με τους αγώνες
του και το έργο του έχει αφή-
σει ανεξίτηλο το στίγμα του
στη νεότερη Ελληνική Ιστο-

ρία. Σκοπός της αποψινής
βραδιάς, να μας ταξιδέψει
μουσικά, να θυμηθούμε
αγαπημένες μελωδίες και
τραγούδια που μεγαλώσαμε
μαζί τους, και να πάρουμε
όλοι μας μία ψυχική ανάτα-
ση, που τόσο την έχουμε
ανάγκη σήμερα, στις
δύσκολες εποχές που

ζούμε».
Στη μουσική βραδιά, που διοργανώθηκε στην αίθουσα

εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, παρευρέθηκαν ο κ

Ιωάννης Δέδες, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής από τον
ΣΥΡΙΖΑ, οι κκ Αναστάσιος Χίος, Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και
Θρακ/νων, ο Θεόφιλος Αφουξενίδης, Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών, ο Θεόδωρος Συρινίδης, Αντιδήμαρχος Καθαρι-
ότητας & Ανακύκλωσης, η κα Μαρία Ναυροζίδου, Πρόε-
δρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α., ο κ Γιώργος Δασκαλάκης, Πρόεδρος
της ΔΗ.Φ.Α., η κα Γιώτα Γιαννάκου, Πρόεδρος της Ένω-
σης Γονέως & Κηδεμόνων Αχαρνών, η κα Μπαϊρακτάρη,
Πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών, ο κ Πανα-
γιώτης Καζανάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας Παράρτημα Αχαρνών και πλήθος κόσμου που
χειροκρότησε θερμά τους εξαιρετικούς μουσικούς και τη
Χορωδία των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μουσικό αφιέρωμα στα 90χρονα του Μίκη Θεοδωράκη
Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός «Απόψε τιμούμε έναν σπουδαίο Έλληνα, έναν άνθρωπο πρότυπο για τη νέα

γενιά, που με τους αγώνες του και το έργο του έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη νεότερη Ελληνική Ιστορία

«Αντίπαλος μας είναι μόνο ο Τσίπρας»
λένε οι τέσσερις υποψήφιοι της ΝΔ

Κοινή δήλωση έκαναν το απόγευμα σήμερα, μετά τη συνάντησή τους, οι 4 υπο-
ψήφιοι για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία τονίζουν ότι
«αντίπαλος μας είναι μόνο ο κ. Τσίπρας, η κυβέρνησή του και τα προβλήματα

του τόπου».
Οι δήλωση έχει ως εξής:

«Ενόψει της εκλογικής διαδικασίας της 22ας Νοεμβρίου, οι τέσσερις υποψήφιοι για
την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, συναντηθήκαμε και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήν-
υμα ενότητας της Παράταξης, διαφάνειας της διαδικασίας και πιστής τήρησης του Κατα-
στατικού. Αντίπαλος μας είναι μόνο ο κ. Τσίπρας, η κυβέρνησή του και τα προβλήματα
του τόπου».

Σε δήλωσή του ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για εξαιρετικό κλίμα και ένα σαφές μήν-
υμα ενότητας. « Η ΝΔ προχωρά μπροστά ενωμένη, αυτό θέλει η βάση της ΝΔ και αυτό
θέλει και η Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη πιθανόν να υπάρχει μια παράταση δύο ημερών για την
επιλογή της εταιρείας που θα τρέξει το έργο. « Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφωνία, η
ΝΔ προχωρά ενωμένη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Να μην καταργηθεί το Α.Τ Ζεφυρίου
ζήτησε ο Βασίλης Οικονόμου

Τη δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου επισκέφθηκε, ,  ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ
Βασίλης Οικονόμου μετά την κοινοβουλευτική παρέμβασή του σχετικά με την
κατάργηση του Α.Τ Ζεφυρίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του είχε την

ευκαιρία να συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο Φυλής Γιάννη Μαυροειδάκο και το
αστυνομικό προσωπικό του τμήματος το οποίο και επισκέφθηκε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στους πολίτες της
περιοχής μετά και τα τελευταία σενάρια περί κατάργησης και μεταφοράς του στο
αστυνομικό τμήμα Άνω Λιοσίων καθώς τα συχνά περιστατικά εγκληματικότητας είναι
ένα από τα σημαντικότερα θέματα που ταλανίζουν την περιοχή.

Ο κ. Οικονόμου ζήτησε να μην καταργηθεί το Α.Τ Ζεφυρίου ενώ δεσμεύθηκε ότι θα
παρακολουθεί την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος και θα βρίσκεται σε επικοινωνία
με τον δήμο και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αποφευχθεί ένας τέτοι-
ος σχεδιασμός.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Μαυροειδάκος ευχαρίστησε το βουλευτή για την
επίσκεψή του στην περιοχή, χαρακτήρισε την κατάσταση που επικρατεί στο Ζεφύρι ως
«καζάνι που βράζει», μετέφερε την ανησυχία των κατοίκων για τα σενάρια που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας και ζήτησε από τους εκπροσώπους όλων των κομμά-
των της Περιφέρειας Αττικής να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα.
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Με ΦΕΚ η Εκκλησία εξαιρείται
από τα capital controls - 

Με ΦΕΚ που
δημοσιεύθηκε
στις 26 Σεπτεμ-

βρίου η εκκλησία εξαιρείται
από την εφαρμογή των
capital controls.

Παρότι ο περιορισμός
της κίνησης κεφαλαίων
ισχύει για όλους τους
πολίτες της χώρας, ελεύθ-
ερους επαγγελματίες,
επιχειρήσεις, μισθωτούς, η
Εκκλησία πέτυχε την
εξαίρεσή της από το
οδυνηρό μέτρο.

Όπως αναφέρεται σε
σχετική εγκύκλιο της Ιεράς
Συνόδου με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, οι Μητροπόλεις θα μπορούν να κάνουν ανα-
λήψεις έως 10.000 ευρώ το μήνα και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως 20.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο της Ι.Συνόδου αναφέρεται χαρακτηριστικά η απόφαση του «αξιοτίμου
υπουργού Οικονομικών», Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. 

Στο συγκεκριμένο σημείο του ΦΕΚ αναφέρεται:
ιθ. Αναλήψεις μετρητών από Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ μηνιαίως, από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό, με την
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν πραγ-
ματοποιήσει ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ιδίου ή
άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των κατα-
στημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. κ. Αναλήψεις μετρητών από την Ιερά Αρχιεπισ-
κοπή Αθηνών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ μηνιαίως, από ένα
πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης
του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών δεν έχει πραγματοποι-
ήσει ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ιδίου ή άλλου
πιστωτικού ιδρύματος. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το
δίκτυο καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

H ευθύνη ορθής υλοποίησης της εγκριτικής διαδικασίας των ως άνω ιζ) έως κ) περι-
πτώσεων από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων παραμένει στις
διοικήσεις αυτών, οι οποίες πριν την εφαρμογή της παρούσας οφείλουν να μεριμνήσουν
για τη θέσπιση των κατάλληλων διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη σύννομη διενέρ-
γεια των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται απευθείας από το δίκτυό τους.» 

ια) Η παράγραφος 16 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθ-
ετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Τράπεζα Εμπορίου
και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (‘Black Sea Trade and Development Bank’), η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (‘Εuropean Bank for Reconstruction
and Development), καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (‘Εuropean
Investment Bank’) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρ-
όντος άρθρου».

2. Η αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062 ΕΞ 2015/Χ.Π.2412/31.7.2015 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18.7.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές
επί χρηματοπιστωτικών μέσων»  (Β΄ 1617), τροποποιείται ως εξής:

Credit Suisse: Πώς κατέρρευσε η
μεσαία τάξη στην Ελλάδα

Ως γνωστόν η οικονομική κρίση
έχει κερδισμένους και
χαμένους... Κάποιοι –

συνήθως οι έχοντες- βλέπουν την
αναταραχή ως ευκαιρία για νέα κέρδη,
και κάποιοι άλλοι συνθλίβονται από τις
περικοπές στις οποίες προχωρούν τα
κράτη και από την περαιτέρω ύφεση
που φέρνουν οι εν λόγω περικοπές. 

Στη δεύτερη κατηγορία, βρίσκεται η
μεσαία τάξη της Ελλάδας, όπως
αναφέρει η έκθεση της Credit Suisse
για τον παγκόσμιο πλούτο του 2015... Βάση των στοιχείων η μεσαία τάξη της Ελλάδας
έχασε από το 2007 περισσότερα από 500 δισ. δολάρια. Από τα 1,16 τρισ. δολάρια
περιουσία που είχαν οι έλληνες αυτής της κοινωνικής τάξης τότε, πλέον έχουν 678 δισ.
δολάρια. Πρόκειται για πτώση που αγγίζει το 41% και αφορά περισσότερους από 1,2
εκατ. Έλληνες.

Κατά την Credit Suisse, οι αιτίες για τις τεράστιες απώλειες της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων εντοπίζονται στην κατάρρευση των τιμών των
ακινήτων, στην πτώση των τιμών των μετοχών, αλλά και στην γενικότερη πτώση της
ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που
καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε χωρών
του κόσμου με την χειρότερη εικόνα. Οι υπόλοιπες είναι οι Αργεντινή, Ρωσία, Αίγυπτος
και Τουρκία.

Θύμα, όμως, της κρίσης είναι και ο αριθμός των Ελλήνων που «κατατάσσονται» στην
μεσαία τάξη πάντα βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς έχει φέτος υπολογίζεται στα
4,6 εκατ. από 5,8 εκατ. που ήταν το 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2000, δηλαδή το
έτος κατά το οποίο η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωζώνης, η μεσαία τάξη υπολογίζονταν
στα 4,7 εκατ.

Η εξαιρετικά δυσμενής εικόνα μοιάζει να διορθώνεται ελαφρώς εάν εξετάσει κάποιος
τη συνολική περιουσία των Ελλήνων και αναφορικά με το διάστημα 2000 – 2015. Το
2000 υπολογίζονταν στα 457 δισ. δολάρια, ενώ για φέτος τοποθετείται στα 678 δισ.,
σημειώνοντας άνοδο 221 δισ. δολαρίων.

Πάνω από 500 κιλά αρτοσκευασμάτων προ-
σφέρουν οι αρτοποιοί στους πρόσφυγες

Κί ν η σ η
α λ λ η λ ε γ -
γύης πραγ-

ματοποίησαν οι
αρτοποιοί της Θεσ-
σαλονίκης, συγκεν-
τρώνοντας αρτοσκε-
υάσματα για τους
πρόσφυγες που
συρρέουν στην
ουδέτερη ζώνη
Ελλάδας- ΠΓΔΜ, στο
ύψος της Ειδομένης,
περιμένοντας να
περάσουν στη γειτο-
νική χώρα.

Αντιπροσωπεία του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας»,
βρέθηκε για περισσότερες από δύο ώρες στο Λευκό Πύργο και στις 3:00 το μεσημέρι
συνοδεύοντας τα δύο φορτηγά όπου φορτώθηκαν τα αρτοσκευάσματα, αναχώρησε
προς την Ειδομένη.

Ο αρχικός στόχος των 500 κιλών αρτοσκευάσματα ξεπεράστηκε, όπως επισήμανε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Σωματείου, Έλσα Κουκουμέρια, υπενθυμίζοντας ότι
τα προϊόντα θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, από όπου και θα διανεμηθούν.
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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 9,5% στον αριθμό
επισκεπτών στα μουσεία τον Ιούνιο

Μαζί με τον τουρι-
σμό συμπαρ-
ασύρθηκε και ο

πολιτισμός αυτό το καλο-
καίρι, καθώς σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
σημειώθηκε αύξηση 9,5%
στον αριθμό των επισκε-
πτών στα μουσεία της
χώρας τον Ιούνιο εφέτος,
ενώ οι εισπράξεις αυξήθη-
καν 13,4% σε σχέση µε τον
αντίστοιχο µήνα του 2014.

Το α΄ εξάμηνο, παρατηρ-
είται αύξηση 11,8% στους
επισκέπτες των µουσείων και αύξηση 17,2% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα, επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους υπήρξε τον Ιούνιο
αύξηση των επισκεπτών κατά 7,8% και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 10,1%. Το
διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου, καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 11,2% και
αύξηση των εισπράξεων κατά 10,7%.

Το δεύτερο χειρότερο Σεπτέμβριο της 15ετίας
για θέσεις εργασίας δείχνει η ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τον πρώτο μήνα του φθι-
νοπώρου χάθηκαν περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας, τη στιγμή που
το 2014 είχαν χαθεί περίπου 4.000 ενώ το 2013 το ισοζύγιο πέτυχε θετικό

ρεκόρ +63.000 θέσεων.
Τον δεύτερο χειρότερο Σεπτέμβριο της τελευταίας 15ετίας βίωσε φέτος η ελληνική

αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με στοιχεία του επίσημου συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο προσλή-

ψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά 13.003 θέσεις. Η μοναδική χειρότερη επίδο-
ση από το 2001 είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2010, όταν το ισοζύγιο ήταν αρν-
ητικό κατά 15.797 θέσεις.

Πέρυσι, η απώλεια θέσεων ανερχόταν σε 3.960, ενώ το 2013 είχε καταγραφεί η
καλύτερη επίδοση των τελευταίων 15 ετών, με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 63.122
θέσεις.   Συνολικά, τον φετινό Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 175.954 θέσεις εργασίας,
όμως οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 188.957. Οι περισσότερες από τις αποχωρήσεις,
99.901 εξ αυτών, οφείλονταν σε απολύσεις ή σε μη ανανέωση συμβάσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου 9μηνου του έτους, η ελληνική αγορά εργασίας πέτ-
υχε θετικό ισοζύγιο, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται κατά 173.021.

Ωστόσο, το εν λόγω αποτέλεσμα είναι σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τη δημιο-
υργία θέσεων εργασίας στο αντίστοιχο 9μηνο του 2014, όταν το θετικό ισοζύγιο προ-
σλήψεων-αποχωρήσεων ανερχόταν σε +186.923 θέσεις.

Ασφαλιστικό: Δημόσιοι υπάλληλοι και
ένστολοι τα θύματα των πρώτων μέτρων

Οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, οι στρατιω-
τικοί και όσοι

έχουν πάρει από το Δημό-
σιο πρόωρη-μειωμένη
σύνταξη θα πληρώσουν το
πρώτο κύμα των αλλαγών
στο Ασφαλιστικό. Η «έκθε-
ση συνεπειών» των
ρυθμίσεων του πολυνο-
μοσχεδίου που βρίσκεται
στη Βουλή είναι αποκαλ-
υπτική, δεδομένου ότι έχει
συνταχθεί σε κατανοητή
γλώσσα από τους υπηρε-
σιακούς του υπουργείου
Οικονομικών.

Και αναφέρει ότι από τις ρυθμίσεις θα υπάρξουν:
Δυσμενείς συνέπειες λόγω της μικρής μείωσης της σύνταξης των υπαλλήλων-λειτο-

υργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-
των Ασφαλείας που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1-9-2015
και μετά.

Δυσμενείς συνέπειες λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19-
8-2015 και μετά.

Δυσμενείς συνέπειες σε όσους η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη λόγω πρόωρης
αποχώρησης, αφού το ποσό της μειωμένης αυτής σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά
10% ως τη συμπλήρωση τού κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά οι «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» και τα σχετικά άρθρα που συζητούνται στις
επιτροπές της Βουλής και η «μετάφρασή» τους έχουν ως εξής:

Οι αλλαγές
Αρθρο 1 παρ. 1 και 2: Επιδιώκεται η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης

όσων έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1-9-2015 και εφεξής και
συγκεκριμένα ο υπολογισμός της σύνταξης για τον χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας
τους από 1-1-2011 και ως την αποχώρησή τους βάσει των οικείων διατάξεων του ν.
3865/2010 που προβλέπουν ότι το ποσό της σύνταξης που κανονίζεται στον ενδιαφερ-
όμενο αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων (βασική και αναλογική σύνταξη).

Αρθρο 1 παρ. 3: Επιδιώκεται η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
να αρχίσει από τις 19-8-2015 και όχι όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 4336/2015 από την 14-8-2015.

Αρθρο 1 παρ. 4: Επιδιώκεται ο προσδιορισμός σε 67% του ποσοστού αναπηρίας των
αναπήρων που εξαιρούνται από τον νέο τρόπο υπολογισμού του κατωτάτου ορίου
σύνταξης. Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται ρητά ότι και για τους δικαιούχους της σύνταξης
αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη μείωση του ποσού της σύνταξης λόγω
αποχώρησης του υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος
ορίου.

Αρθρο 1 παρ. 5: Επιδιώκεται για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις περί
καταβολής μειωμένης σύνταξης (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007),
το συνολικό ποσό της μειωμένης σύνταξης να μειώνεται περαιτέρω κατά 10% ως τη
συμπλήρωση των νέων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των διατάξεων του ν.
4336/2015.

Αρθρο 1, παρ. 6: Επιδιώκεται η κατάργηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 1
του ν. 4336/2015, επειδή για τις διατάξεις αυτές, όπως τελικά ψηφίστηκαν από τη
Βουλή, δεν είχε γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Συντάγματος και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τους.

Αρθρο 1, παρ. 7: Επιδιώκεται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην υποχρε-
ούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της
ηλικίας τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ηλιούπολη,

24/9/2015

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.28580

Περίληψη  της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προ-

σωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικ-

ητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της

Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 110/26.3.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης με θέμα

τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγ-
κών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2015
6. Την υπ’ αριθμ. 28566/15580/15.4.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρό-

σληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ηλιούπολης, ανταποδοτικού χαρακτήρα,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότ-

ησης περί έγκρισης σύναψης είκοσι (20) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ηλιούπολης.
8. Το υπ’ αριθμ. 12875/21.5.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότ-

ησης προς το Δήμο Ηλιούπολης, με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Την υπ’ αριθμ. 198/19.6.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης με θέμα

τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα
10. Το ΦΕΚ 707/Β΄/24.4.2015 τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Ηλιούπολης.
11. Την υπ’ αριθμ. οικ.28287/1.10.2015 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηλιούπολης, που εδρεύει στην
Ηλιούπολη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015»

επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υπο-

βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαππα,
Τ.Κ.16310, Ηλιούπολη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κόκκορη Χριστίνας (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2109970040, 2109970000).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από

την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηλιούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυ-

νση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ◊ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγω-
νισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του

νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται
ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν

οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα

σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρό-
νος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότε-

ρες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατά-
στημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπο-
γραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο
e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθ-

εσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβ-
ληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων

και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ◊ Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών φορέων ◊
Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για Υποβολή Αιτήσεων
Χορήγησης

Ε Π Ι Τ Α Γ Ω Ν
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σε μία
από 11 Ειδικότητες 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας,
ΑΥΞΗΣΗ αριθμού δυνητι-
κά ωφελούμενων

Το Εμπορικό & Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Πειρ-
αιώς προτίθεται να υλοποι-
ήσει, το αμέσως προσεχές
διάστημα, το έργο «Χορήγ-
ηση, σε απασχολούμενους
και αυτοαπασχολούμενο-
υς, Επιταγής Πιστο-
ποίησης, είτε κατά ISO /
IEC 17024, είτε με πιστο-
ποίηση ΕΟΠΠΕΠ σε μία
από 11 Ειδικότητες», οι
οποίες περιγράφονται στη
συνέχεια. 
Θα χορηγηθούν 865 Επι-
ταγές Πιστοποίησης.
Η αξία της Επιταγής Πιστο-
ποίησης για τις ειδικότητες,
Μονωτές,  Χειριστές
Μηχανημάτων, Ψυκτικοί,
ανέρχεται σε  300 € ανά
εξεταζόμενο.
Η αξία της Επιταγής Πιστο-
ποίησης για τις ειδικότητες,
Αμμοβολιστές, Εργαλειομ-
ηχανές, Ηλεκτροσυγκολ-
λητές, ανέρχεται σε  280 €
ανά εξεταζόμενο.
Η αξία της Επιταγής Πιστο-
ποίησης για τις ειδικότητες,
Ελασματουργοί, Ξυλουρ-
γοί, Σωληνουργοί, ανέρχε-
ται σε  270 € ανά εξεταζό-
μενο.
Η αξία της Επιταγής Πιστο-
ποίησης για τις ειδικότητες,
Αυτοματισμοί, Ικριώματα,
ανέρχεται σε 250 € ανά
εξεταζόμενο.
Το Ε.Β.Ε.Π. θα οριστικο-
ποιήσει την κατανομή του
πλήθους των Επιταγών
ανά Ειδικότητα, μετά το
πέρας της υποβολής των
αιτήσεων από τους ενδια-
φερόμενους ώστε να χρη-
σιμοποιηθεί το σύνολο των
865 Επιταγών.

Το έργο είναι τμήμα της
Πράξης «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα εξειδικευμένης
Κατάρτισης, Συμβουλευτι-
κής υποστήριξης, Πιστο-
ποίησης Δεξιοτήτων εργα-
ζομένων και απασχο-
λούμενων επαπειλούμε-
νων με ανεργία, κυρίως
των βιομηχανικών κλάδων
της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά και του

Θριασίου Πεδίου, με στόχο
την ενίσχυση της
α π α σ χ ο λ η σ ι μ ό τ η τ ά ς
τους», η οποία είναι ενταγ-
μένη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
2007-2013 «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού»
με Κωδικό ΟΠΣ 488597.
Οι δράσεις, Κατάρτιση,
Πιστοποίηση Δεξιοτήτων,
Επιταγές Πιστοποίησης, οι
οποίες εκτελούνται στο
πλαίσιο της Πράξης, αφορ-
ούν στις Ειδικότητες: 

•Τεχνικός Συγκολλήσεων
και Κοπής Μετάλλων 
•Τεχνίτης Ελασματουργός 
•Τεχνίτης Σωληνουργός
•Τεχνίτης Εργαλειομ-
ηχανών 
•Τεχνικός – Συντηρητής
Εγκαταστάσεων Αυτοματι-
σμού & Αυτομάτου
Ελέγχου
•Τεχνίτης Καθαρισμού
μετάλλων (Αμμοβολιστής
– Υδροβολιστής)
•Τεχνίτης Ξυλουργός
•Τεχνίτης Ψυκτικός
•Τεχνίτης Μόνωσης
•Τεχνίτης Ικριωμάτων 
•Χειριστής Κινητών
Μηχανημάτων – Μηχαν-
ημάτων Έργου
Ο λαμβάνων την Επιταγή
Πιστοποίησης, αποκα-
λούμενος στη συνέχεια της
παρούσας «Ωφελούμε-
νος», πρέπει να απευθυ-
νθεί σε Φορέα Πιστο-
ποίησης Φυσικών
Προσώπων, είτε διαπιστε-
υμένο κατά ISO / IEC
17024, είτε με πιστο-
ποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ο
οποίος διαθέτει εν ισχύει
το Πιστοποιητικό της
ζητούμενης, από τον ωφε-
λούμενο, ειδικότητας και
έχει ενταχθεί στο
ΜΗΤΡΩΟ Φορέων Πιστο-
ποίησης Φυσικών
Προσώπων, είτε διαπιστε-
υμένων κατά  ISO / IEC
17024, είτε πιστοποιημένοι
από τον ΕΟΠΠΕΠ σε 11
Ειδικότητες, το οποίο έχει
δημιουργήσει το Ε.Β.Ε.Π.
ΗΕπιταγή Πιστοποίησης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
(να κομιστεί) αποκλειστικά
και μόνον στους Φορείς
του Μητρώου του
Ε.Β.Ε.Π..
Οι Φορείς που έχουν
ενταχθεί στο Μητρώο του
Ε.Β.Ε.Π., με τα πλήρη
στοιχεία τους, αναγράφον-
ται στην ιστοσελίδα του
Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr,
στην ετικέτα «VOUCHER

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ
Ε.Β.Ε.Π.».

Για τη λήψη Επιταγής
Πιστοποίησης  ο υποψήφ-
ιος πρέπει να υποβάλει
σχετική ΑΙΤΗΣΗ προς το
Ε.Β.Ε.Π., της οποίας το
έντυπο είναι αναρτημένο
στον ιστότοπο του Επιμελ-
ητηρίου (www.pcci.gr),
στην ετικέτα «VOUCHER
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ
Ε.Β.Ε.Π.»,

ενώ διατίθεται και στα
γραφεία του (Τμήμα
Μελετών, 2ος όροφος). 
Αίτηση μπορούν να υπο-
βάλουν οι επαπειλούμενοι
με ανεργία, εργαζόμενοι
και αυτοαπασχολούμενοι,
όσοι απασχολούνται με
συμβάσεις μερικής
απασχόλησης, συμβάσεις
έργου, εκ περιτροπής
απασχόλησης. 
Ο Τόπος Απασχόλησης,
όσων υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής, πρέπει να
ανήκει στις Περιφερειακές
Ενότητες Πειραιά, Νήσων
και Δυτικής Αττικής. 

ΔΕΝ μπορούν να υποβά-
λουν Αίτηση όσοι μετέχουν
στο Πρόγραμμα Κατάρτι-
σης / Πιστοποίησης Τεχνι-
κής Ικανότητας, το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο
της Πράξης 488597, με
δικαιούχο το Ε.Β.Ε.Π.

Στην αίτηση επισυνάπτον-
ται τα ακόλουθα έγγραφα,
τα οποία αποτελούν τα
υποχρεωτικά δικαιολογητι-
κά συμμετοχής, ώστε να
καταχωρηθεί και να αξιο-
λογηθεί η σχετική υποψ-
ηφιότητα.
1. φωτοαντίγραφο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου του
αιτούντος/της αιτούσης.
2. φωτοαντίγραφο
Εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ. του
αιτούντος/της αιτούσης για
την οικονομική χρήση
1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Υπεύθυνη Δήλω-
ση του αιτούντος/της
αιτούσης, η οποία περιέχει
τα στοιχεία για τα χαρακ-
τηριστικά της απασχόλ-
ησης  του αιτούντος/της
αιτούσης  και για τον τόπο
απασχόλησης του/της. 
Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέ-
πει να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα στοιχεία
που περιέχονται στις πρότ-
υπες Υπεύθυνες Δηλώσεις
για το έργο, όπως αυτές

είναι αναρτημένες  στον
ιστότοπο του Ε.Β.Ε.Π.
(www.pcci.gr), οι οποίες
διατίθενται  και στα γραφ-
εία του Επιμελητηρίου.
4 « Α τ ο μ ι κ ό ς
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ασφάλι-
σης» του αιτούντος/της
αιτούσης, από 1.1.2013
μέχρι 30.6.2015. Αφορά
μόνον στους αιτούντες/τις
αιτούσες, ασφαλισμένους
στο ΙΚΑ.   
5.Αντίγραφο από την
καταχώρηση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ /
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», με tην
ένδειξη «ΕΝΕΡΓΗ», από
τον λογαριασμό του
αιτούντος στο taxis.
Αφορά μόνον στους
αιτούντες/στις αιτούσες,
αυτοαπασχολουμένους.   
Η επιλογή των ωφελουμέ-
νων θα γίνει από Επιτρο-
πή του Ε.Β.Ε.Π. 
Η αξιολόγηση των αιτή-
σεων περιλαμβάνει τα εξής
βήματα: 
1.Εξετάζεται, αν ο
αιτών/αιτούσα, με βάση τα
έγγραφα που έχει καταθέ-
σει στην αίτηση χορήγ-
ησης Επιταγής Πιστο-
ποίησης, πληροί τις Προϋ-
ποθέσεις, όπως αυτές
περιγράφονται στις δύο
προηγούμενες παραγράφ-
ους της παρούσας υπό τον
τίτλο «Αίτηση Χορήγησης
μπορούν να υποβά-
λουν…».
2.Οι αιτούντες/αιτούσες,
που πληρούν τις Προϋ-
ποθέσεις Συμμετοχής,
κατατάσσονται με μονα-
δικό κριτήριο το ατομικό
τους εισόδημα, όπως αυτό
καταγράφεται στο  Εκκαθ-
αριστικό της Εφορίας για
την χρήση 1.1.2014 -
31.12.2014. 
Η κατάταξη γίνεται με
τρόπο, ώστε πάντοτε να
προηγείται, του αμέσως
επομένου, ο έχων χαμηλό-
τερο εισόδημα. 
Οι κατέχοντες στη σειρά
κατάταξης τις θέσεις από
1-865 είναι οι επιλεγέντες
ωφελούμενοι, στους
οποίους θα χορηγηθεί Επι-
ταγή Πιστοποίησης. 
Οι επόμενοι είναι οι επι-
λαχόντες ωφελούμενοι.
3. Το Ε.Β.Ε.Π., με
ανακοίνωση που αναρτά
στην ιστοσελίδα του,
ενημερώνει ότι έχει ολοκ-
ληρωθεί η επιλογή των
ωφελουμένων. 
Ενημερώνει ατομικά τους
επιλεγέντες ωφελουμένο-

υς και τους επιλαχόντες.  
4. Ένσταση στην
απόφαση μη επιλογής
του/της, ή στη σειρά με την
οποία έχει καταταγεί, μπο-
ρεί να υποβάλει εγγράφως
ο αιτών/η αιτούσα εντός 5
ημερών από την ημερομ-
ηνία ανάρτησης στην ιστο-
σελίδα του Ε.Β.Ε.Π. της
Ανακοίνωσης - Πρόσ-
κλησης  για την ολοκλήρω-
ση της επιλογής των ωφε-
λουμένων.
Το Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει την
ένσταση και ενημερώνει
εγγράφως τον ενιστάμε-
νο/η για την αιτιολογημένη
απόφασή του επί της
ενστάσεως, εντός 10 ημε-
ρών από την υποβολή της.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές
μέχρι και την 30η Οκτω-
βρίου 2015, 
στα γραφεία του Εμπορι-
κού & Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Πειραιώς, Λου-
δοβίκου 1, Πλ. Οδησσού,
Πειραιάς (Τμήμα Μελετών,
β΄ όροφος).

Πληροφορίες παρέχονται
από το Τμήμα Μελετών
του Επιμελητηρίου. 
Υπεύθυνη: κα Σάββα Αδα-
μαντία.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
τηλ. 210 4170529, 210
4129328, fax 210
4174601,                                           
e-mail: studies@pcci.gr 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ
Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 
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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.

Κανονικά ο Μεϊμαράκης στις εκλογές
της ΝΔ: «Επιβάλαμε τη διαφάνεια»

Προχωρά κανονικά
η πλευρά Μεϊμα-
ρακη στη διαδι-

κασία για την εκλογή νέου
προέδρου στη Νέα Δημο-
κρατία, καθώς παρέλαβε
τη γνωμοδότηση του νομι-
κού συμβούλου του κόμ-
ματος που αφορά στη
νομιμότητα του διαγωνι-
σμού για την επιλογή εται-
ρίας. 

«Ειμαι ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος που μετά τη
χθεσινή μου παρέμβαση
επιβάλαμε τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Ηδη, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι προδια-
γραφές και προχωράμε στην ανοικτή διαδικασία» δήλωσε πριν απο λίγο στη Συγγρού
ο πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. 

«Ειναι αυτονόητο», απάντησε ο κ. Μεϊμαρακης σχετικά με το αν θα επιστρέψει ο
εκπρόσωπός του στην ΚΕΦΕ, ενώ αναφορικά με τη συνάντηση που θα εχει  με τους
άλλους υποψηφίους δήλωσε: 

Συζητώ μαζί τους τηλεφωνικά τακτικά. Θεωρώ οτι πάντα βοηθά μια συζήτηση μεταξύ
των συνυποψήφιων για όλα τα θέματα.

Νωρίτερα, μιλώντας στους πολιτικούς συντάκτες ανέφερε ότι χθες παρενέβη στην
ΚΕΦΕ ως πρόεδρος του κόμματος για να διασφαλίσει τη διαφάνεια στη διαδικασία και
όχι ως υποψήφιος.

«Αν ο νομικός σύμβουλος πει οτι το θέμα είναι εντάξει νομικά με τη νομοθεσία που
ισχύει, τότε το θέμα ειναι λήξαν και προχωρά η διαδικασία. Αλλά τον ψάχνουμε και σημε-
ρα απο το πρωί. Η διαδικασία θα διασφαλιστεί ο διαγωνισμός θα ειναι σωστός με δια-
φάνεια και νομιμότητα. Η διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας ειναι θέμα του
προέδρου του κόμματος και εγω χθες μπήκα στην ΚΕΦΕ ως πρόεδρος του κομματος
και όχι ως υποψήφιος. Αν η επιλογή της εταιρίας δεν ειναι αρμοδιότητα της ΚΕΦΕ, τοτε
ποιες είναι οι αρμοδιότητες της και τι συζητούν ενα μήνα;», σημείωσε ο κ. Μεϊμαράκης. 

Χαρδούβελης: Τα μέτρα της 
κυβέρνησης Σαμαρά ήταν λίγα

«Τα μέτρα, όπως
είχαν προταθεί επί
κυβέρνησης Σαμα-

ρά το 2014, ήταν πολύ
λίγα σε σχέση με όσα
είχαν προταθεί το 2010.
Είχαμε φάει, δηλαδή, το
γάιδαρο και έμενε τότε η
ουρά και τώρα έχουμε
ξανά ένα μικρό γαϊδουράκι
μπροστά μας» σημείωσε o
πρώην υπουργός Οικονο-
μικών, Γκίκας Χαρδούβελ-
ης, σχετικά με το πολ-
υσυζητημένο e-mail του με τα μέτρα, σε συνέντευξη του στον Βήμα FM.

Σχετικά με την οικονομία και την ύφεση ο πρώην υπουργός σημείωσε:«Θεωρώ ότι το
1,5% είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα απ’ ό,τι το 2,3% και γι’ αυτό θεωρώ ότι το
Υπουργείο Οικονομικών, εάν καταφέρει να πείσει την τρόικα ότι πράγματι ο ρυθμός
ανάπτυξης δεν θα είναι τόσο άσχημος, ίσως να μην αναγκαστεί να πάρει τόσο δραστι-
κά μέτρα άμεσα.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι η επίδραση των capital controls  θα είναι από εδώ και πέρα και θα
επηρεάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2016.» «Τα κόμματα πρέπει να πουν «ναι» στις
μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη διαφάνεια. Η
αντιπολίτευση δεν έχει την πολυτέλεια που είχε η προηγούμενη αντιπολίτευση που
έλεγε «όχι σε όλα όσα λέει το Μνημόνιο» επεσήμανε ο κ. Χαρδούβελης. Και πρόσθεσε:
«Η νέα αντιπολίτευση που είναι τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα δεν μπο-
ρεί να λέει σε όλα «όχι».

Πρέπει να δουν ποιες πολιτικές είναι σοβαρές και πρέπει να γίνουν και ποιες δεν πρέ-
πει να γίνουν. Άρα, πρέπει να δουλέψουν πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν
είναι εύκολη δουλειά, δεν είναι αντιπολίτευση του αέρα.» Ο κ. Χαρδούβελης υποστήρι-
ξε οτι «τίποτα δεν είναι μύθος. Όταν έχεις να πάρεις δύσκολες αποφάσεις πρέπει να επι-
λέξεις ποιος θα υποστεί το κόστος αυτών των αποφάσεων.

Πρέπει να έχεις σχέδιο. Πιστεύεις ως χώρα ότι πρέπει να επενδύσεις στα παιδιά σου;
Θα φορολογήσεις την εκπαίδευση; Άκουσα την Άννα Διαμαντοπούλου το πρωί να λέει
ότι οι Φινλανδοί, όταν είχαν προβλήματα πριν από χρόνια, επέλεξαν να επενδύσουν
στην εκπαίδευση και όχι να τη φορολογήσουν. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Πρέπει να κρα-
τήσουμε τη νεολαία στη χώρα μας. Τα παιδιά μας θα φύγουν…»

Αλεξιάδης: Δεν θα παραγραφούν υποθέσεις
της λίστας Λαγκάρντ που είναι στη δικαιοσύνη

Σε κατηγορηματική
διάψευση των
δημοσιευμάτων

που θέλουν τη κυβέρνηση
να κάνει πίσω στις υποθέ-
σεις φοροδιαφυγής τύπου
λίστας Λαγκάρντ που κιν-
δυνεύουν να παραγραφ-
ούν, προχώρησε ο αναπ-
ληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών, Τρύφωνας Αλε-
ξιάδης.

Μιλώντας από το βήμα
της Βουλής, ο κ. Αλεξιάδ-
ης, είπε πως πολιτική
βούληση της κυβέρνησης είναι να μην οδηγηθεί καμία υπόθεση με εισαγγελική παραγ-
γελία σε παραγραφή. «Είμαστε σε διαπραγμάτευση», είπε και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει
καμία περίπτωση η κυβέρνηση αυτή να επιτρέψει περίπτωση που έχει οδηγηθεί στη
δικαιοσύνη να παραγραφεί».

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, πως από τη διατύπωση του αναπληρωτή υπουργού δεν
κατέστη σαφές το κατά πόσο οι υποθέσεις που δεν θα παραγράφονται θα αφορούν το
σύνολο των διαφόρων λιστών ή τις επιμέρους υποπεριπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη
ξεκινήσει ο έλεγχος από τη δικαιοσύνη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αποφυλακίζεται με περιοριστικούς
όρους η Βίκυ Σταμάτη

Αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους η Βίκυ Σταμάτη, καθώς το πενταμελές
Εφετείο κακουργημάτων υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως.

Το δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της
περιοχής της, της αφαίρεσης διαβατηρίου, της υποχρεωτικής διαμονής στη διεύθυνση
που δήλωσε στο δικαστήριο και εγγυοδοσία που τελικώς ανήλθε στα 50.000 ευρώ. 

Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για εγγυοδοσία 70.000 ευρώ και προκάλεσε αντι-
δράσεις τόσο από τους συνηγόρους της όσο και από την ίδια που αποχώρησε κλαίγον-
τας.

«Βάλτε της όποιον όρο θέλετε εκτός από αυτόν. Αυτή τη στιγμή πένονται. Δεν έχουν
να συντηρήσουν ούτε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μαζέψουν ούτε τρία
χιλιάρικα. Συντηρούνται στη φυλακή από 10 - 20 ευρώ που θα δώσουν φίλοι και συγγε-
νείς. Είναι σαν να τη σταυρώνετε. Περιμένει πως και πως να πάει στο παιδί της. Βάλτε
της ακόμα και κατ' οίκον περιορισμό» δήλωσε νωρίτερα ο δικηγόρος της Φραγκίσκος
Ραγκούσης. 

Με την ανακοίνωση της απόφασης, η εικόνα της Βίκυς Σταμάτη που κατέγραψε ο
φωτογραφικός φακός, δεν έχει καμία σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές που έβγαι-
νε από το Εφετείο έχοντας ακούσει μια ακόμη απόρριψη του αιτήματός της. 

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, βασικού κατηγορουμένου σε
υποθέσεις για εξοπλιστικά, κατά τη διάρκεια της τριετούς κράτησής της είχε υποβάλει
άλλα έξι αιτήματα αποφυλάκισης, τα οποία είχαν απορριφθεί.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε οτι ο
Γκάλκιν Κωνσταντίνος του
Αλεξίου και της Ελένης,
κάτοικος κατ ομολογία
των γονέων του , Ασπρ-

οπύργου στη θέση
"Λόφος Κύριλλο" εγγεγρα-
μένος στο δημοτολόγιου
του Δήμου Ασπροπύργου
με αύξοντα αριθμό οικ/κής
μερίδας 8417/3 και έτος
γεννήσεως 11-04-2003
στη Μαγούλα Αττικής, με
τις υπ'αριθμ.πρωτ.: 26987
και 25988 απο 14-09-
2015 αιτήσεις των γονέων
του ανωτέρω, Γκάλκιν
Αλεξίου του Γκεναντϊι και
Σοφιανίδου Ελένης  του
Κωνσταντίνουθ αντίστοιχα
που υπέβαλαν στο Δήμο

μας στο Τμήμα Αστικής &
Δημοτικής Κατάστασης,
ζητούν αλλαγή επωνύμου
απο "ΓΚΑΛΚΙΝ" σε
"ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ"
Παρακαλείται όποις
αντιτίθεται στην ως άνω
αλλαγή να υποβάλει. στο
τμήμα ΑΣτικής % Δημοτι-
κής Κατάστασης του
Δήμου Ασπροπύργου
Αττικής εντός 15 ημερώνα
απο την κοινοποίηση της
ανακοίνωσης αυτής στον
Τοπικό Τύπο τις τυχόν
αντιρρήσεις του.

Σήμα κινδύνου από Πετρόπουλο για
κατάρρευση του ασφαλιστικού

Σε αυστηρή προειδοποίηση πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το ασφαλιστικό
θα καταρρεύσει έως το 2030, προχώρησε ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του επίμαχου πολυνομοσχεδίου
στις αρμόδιες επιτροπές, ο
Τάσος Πετρόπουλος αναγ-
νώρισε τα τεράστια προβ-
λήματα στο σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης ωστό-
σο διευκρίνισε πως το
ποσό των 392 ευρώ για
την κατώτατη σύνταξη δεν
αφορά όλους τους ασφαλι-
σμένους. Όπως είπε, η
«παρεξήγηση» αυτή
προέκυψε από ένα λάθος
στην εγκύκλιο του προη-
γούμενου υφυπουργού κ.
Χαϊκάλη.

«Η κατώτερη σύνταξη
των 392 ευρώ είναι για
τους πρωτοασφαλισμένο-
υς μετά το 2011. Για όσους
έχουν ασφαλιστεί πριν το
2011 παραμένει η σύνταξη
των 420 ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου θα επανε-
ξεταστεί η διάταξη για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από μηχανικούς και δικ-
ηγόρους έως και δύο κατηγορίες χαμηλότερα. Ο υφυπουργός τόνισε ότι θα ληφθούν
μέτρα προνοιακής στήριξης για τους χωρίς σύνταξη παλιννοστούντες ομογενείς.

Όσον αφορά την δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας ο υφυ-
πουργός Εργασίας είπε ότι θα εξεταστεί στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που θα έλθει
το Νοέμβριο, σημειώνοντας ότι τότε θα μπορεί να γίνει και «διασύνδεση» του μέτρου με
τα έσοδα. «Όπως βλέπετε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται κάθε ώρα, ακόμη και αυτή
την στιγμή», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις ποινικές διώξεις για ασφαλιστικές εισφορές ο υφυπουργός
Εργασίας επεσήμανε πως «η μόνη ποινική κύρωση είναι για οφειλές στο ΙΚΑ. Κατα-
ργήσαμε τις ποινικές διώξεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Μητσοτάκης: Η αύξηση στα εισιτήρια
θα μπορούσε να αποφευχθεί

Την πεποίθηση ότι η αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων θα μπορούσε να αποφ-
ευχθεί εξέφρασε ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης,
δηλώνοντας ότι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφο-

ράς κατά 10% μπορούσε να αποφευχθεί.
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, την 1η Σεπτεμβρίου 2014,

απέφυγε 800 οριζόντιες απολύσεις, μείωσε την τιμή του εισιτηρίου που προβλεπόταν
από το δεύτερο μνημόνιο και πρόταξε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ότι σήμερα πολεμάει αυτήν τη
μεταρρύθμιση και καλεί τους πολίτες να πληρώσουν το μάρμαρο της αύξησης της τιμής
των εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη:
Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μίας κυβέρνησης που πιστεύει και μπορεί να εφαρμόσει

διαρθρωτικές αλλαγές και της κυβέρνησης Τσίπρα, που ούτε πιστεύει, ούτε μπορεί. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βλάπτει σοβαρά τους πολίτες.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

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



16-θριάσιο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015


