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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η. Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη,

2105570067

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαριμπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη Βαγγέλη

15, 2105551954

Αχαρνές
Ζερδές Γεώργιος Κ. Αγίου Διονυσίου 36,

2102441644

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,

2102470189

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου -

Δάσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κατα τόπους νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 27
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 67%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Αρτέμιος, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμι-
δα, Αρτέμης, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης
Διάνα, Ντιάνα Ενόη Ματρώνα, Ματρόνα

Κερασιά, Κερασία

Nα εκκαθαριστούν εν λειτουργία κινδυνεύουν τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), μετά την
απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης προς την

Κομισιόν, με την οποία δεσμεύεται ότι θα ζητήσει από τα
ναυπηγεία να της καταβληθούν πρόστιμα υπολογιζόμεν-
ης αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Στο άλλο καυτό «μέτωπο» της κόντρας που έχει ξεσπά-
σει με την ιδιοκτησία των ναυπηγείων, αυτό δηλαδή της
εκδίκασης στη διεθνή διαιτησία των απαιτήσεων της πλε-
υράς του μεγαλομετόχου Ισκαντάρ Σάφα ύψους άνω του
1 δισ. ευρώ έναντι του ελληνικού Δημοσίου, η ελληνική
κυβέρνηση ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίεςνέα αναβο-
λή για τα μέσα του 2016. Σημειώνεται ότι η απόφαση ανα-
μενόταν να εκδοθεί φέτος τον Νοέμβριο, ενώ έχει καθυ-

στερήσει ήδη περισσότερο από ένα έτος λόγω των
συνεχών αναβολών και παρατάσεων που έχουν ζητηθεί.

Επιστολή προς την επίτροπο Ανταγωνισμού
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν»

ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με επι-
στολή του προς την επίτροπο Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
Margrethe Vestager δέχθηκε ουσιαστικά την ακύρωση
της στρατιωτικής απόφασης του 2010 για τα ΕΝΑΕ και
την επιστροφή στην πρώτη απόφαση του 2008. Απόφα-
ση που επίτασσε την καταβολή από πλευράς ναυπηγείων
ποσού ύψους 230 εκατ. ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις
την περίοδο μέχρι το 2001. Σήμερα υπολογίζεται ότι ξεπε-
ρνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή ακυρώνεται στην πράξη η λεγό-
μενη «στρατιωτική απόφαση του 2010». Η απόφαση
αυτή προήλθε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της
Κομισιόν και της τότε ελληνικής κυβέρνησης και προέβ-
λεπε ότι οι νέοι ιδιοκτήτες των ναυπηγείων δεν θα κατα-
βάλουν το πρόστιμο προς το ελληνικό Δημόσιο. Στον
αντίποδα προβλεπόταν ότι το ναυπηγείο θα λειτουργεί
μόνο για τις ανάγκες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού
μέχρι το 2025, ενώ το 2011 θα είχε ολοκληρωθεί ο
διαχωρισμός του εμπορικού τμήματος που θα επέστρεφε
στο ελληνικό Δημόσιο, και στη συνέχεια θα έβγαινε σε
πλειστηριασμό. Κίνηση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με
αποτέλεσμα η Κομισιόν να μας στείλει «τελεσίγραφο»
στις αρχές του 2015 και να προειδοποιεί ότι θα κινήσει τις
διαδικασίες προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο στη
χώρα μας.

Τα δεδομένα και τα σενάρια
Το γεγονός όμως ότι η ελληνική κυβέρνηση κατήργησε

στην πράξη τη «στρατιωτική απόφαση» του 2010 και θα
διεκδικήσει το πρόστιμο των 500 εκατ. ευρώ περίπου
αλλάζει τα δεδομένα, αφού πιέζει τη σημερινή ιδιοκτησία
προς την έξοδο. Σε περίπτωση που τελικά το ποσό αυτό
γίνει απαιτητό, στην επιστολή Τσακαλώτου δεν υπάρχει
χρονοδιάγραμμα κινήσεων, οι ιδιοκτήτες αναμένεται να
δηλώσουν αδυναμία με αποτέλεσμα να γίνει εκκαθάριση.

Σημειώνεται ότι σήμερα τα ναυπηγεία παραμένουν σε
λειτουργία υπό την ομπρέλα όμως του Πολεμικού Ναυτι-

κού, το οποίο έχει αναλάβει να ολοκληρώσει τη σειρά των
υποβρυχίων που κατασκεύαζαν τα ναυπηγεία για λογαρ-
ιασμό του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο Πολε-
μικό Ναυτικό έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να ζητήσει να
αναλάβει το ίδιο τις τύχες των ναυπηγείων σε περίπτωση
εκκαθάρισης και να το εντάξει στον ναύσταθμο
Σαλαμίνας.

Η δεύτερη περίπτωση είναι να καταβάλλει προσπάθει-
ές η κυβέρνηση να υλοποιήσει την ιδέα για ενιαίο φορέα
στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο. Η εξέλιξη αυτή
προϋποθέτει την ανεύρεση νέων επενδυτών για τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά, ενώ υπάρχουν «φωνές» μέσα στο
κυβερνών κόμμα που κάνουν λόγο για δημόσιο ενιαίο
φορέα.

Οι απαιτήσεις της πλευράς Σάφα
Την υπόθεση όμως εμπλέκουν περαιτέρω οι απαιτή-

σεις του κ. Σάφα κατά του ελληνικού Δημοσίου.
Η πλευρά Σάφα ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η ελληνική

κυβέρνηση δεν εφάρμοσε όσα συμφωνήθηκαν κατά την
εξαγορά των ΕΝΑΕ και ζητεί περίπου 1 δισ. ευρώ ως
αποζημίωση. Η ελληνική πολιτεία απαντά υποστηρίζον-
τας ότι τα ΕΝΑΕ καθυστέρησαν αναίτια να παραδώσουν
την παραγγελία των υποβρυχίων, που τώρα έχει αναλά-
βει να ολοκληρώσει στο χώρο των ναυπηγείων το Π.Ν. με
τη σύμφωνη γνώμη της ιδιοκτησίας.

Στην αγορά θεωρείται ότι σε περίπτωση που η ελληνι-
κή πλευρά κερδίσει την υπόθεση στη διαιτησία ο μεγαλο-
μέτοχος των ναυπηγείων θα αποχωρήσει από τα ΕΝΑΕ.
Αντίθετα, αν η πλευρά Σάφα κερδίσει την υπόθεση στη
διαιτησία, οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν στη «Ν» ότι έχει
εκφραστεί η θέληση να υπάρξει συμψηφισμός με τα πρό-
στιμα. Σε αυτή την περίπτωση τα ναυπηγεία θα λειτο-
υργήσουν κανονικά χωρίς κανέναν περιορισμό από την
Κομισιόν.

Ο ενιαίος φορέας
Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις

ιδιοκτησίες των δύο μεγάλων ναυπηγείων της χώρας,
ΕΝΑΕ και όμιλος Νεώριου, αλλά και πιθανόν νέων επεν-
δυτών είχαν ενταθεί μέχρι την επιβολή των capital con-
trols.

Η εξέλιξη αυτή τερμάτισε άμεσα όλους τους σχεδια-
σμούς που είχαν αναπτυχθεί, αφού πλέον η επόμενη
κίνηση απαιτεί να έχει προηγηθεί η ανακεφαλαιοποίηση
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σημειώνεται πάντως ότι οι «παίκτες» της ναυπηγικής
βιομηχανίας στη χώρα μας αλλά και οι ενδιαφερόμενοι για
επενδύσεις στον κλάδο κρυφοκοιτάζουν και τις εξελίξεις
στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά. Η πώληση του ΟΛΠ
ΟΛΠ-1,30% θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και θα
εντείνει τον ανταγωνισμό, αφού προβλέπει επενδύσεις
άνω των 75 εκατ. ευρώ στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
του λιμανιού για την απόκτηση δύο μεγάλων πλωτών
δεξαμενών, αλλά και άλλων απαραίτητων υποδομών.

Nα εκκαθαριστούν εν λειτουργία κινδυνεύουν τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), μετά την απάντηση

της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κομισιόν
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Στο Taxis οι 100 δόσεις: Ποιοι τη
«γλιτώνουν» - Τι πρέπει να προσέ-

ξουν οι οφειλέτες

Σε εξέλιξη
βρίσκε-
ται από

το πρωί η διαδι-
κασία της
ε ν η μ έ ρ ω σ η ς
των οφειλετών
των 100
δόσεων, με τους
φορολογούμενο-
υς να διαπι-
στώνουν αυξή-
σεις στη ρύθμι-
σή τους, που
μπορεί να
κυμαίνεται από
λίγα ευρώ μέχρι
πολλές χιλιάδες
ανάλογα με το ποσό. 

Μέχρι σήμερα το πρωί, οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στις 100 δόσεις, θα
έχουν λάβει στο taxis τις νέες ταυτότητες πληρωμής, οι οποίες αναγράφουν το προσα-
υξημένο κατά 2,05% ποσό και μπορεί να πληρωθεί μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικά ή
μέσω τραπέζης. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, έχει γίνει ο
έλεγχος για το αν οι οφειλέτες που χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ πληρούν τα εισοδ-
ηματικά κριτήρια προκειμένου να διατηρήσουν το μηδενικό επιτόκιο.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος για το αν πληρούν οι εμπλεκόμενοι το
περιουσιακό κριτήριο. Έτσι, με το που θα γίνει ο δεύτερος έλεγχος, είναι πολύ πιθανό
να υπάρξουν οφειλέτες με χρέη κάτω των 5000 ευρώ οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με το
επιτόκιο του 5%.

Η προσαύξηση αφορά το μεγάλο ποσοστό των υπαγόμενων στην ρύθμιση, όμως
υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι, οι οποίοι αν πληρούν τρεις προϋποθέσεις, θα δουν τα
ποσά των οφειλών τους να παραμένουν ως έχουν, χωρίς προσαύξηση.

Οι τρεις προϋποθεσεις που απαλλάσσουν τους οφειλέτες από την αύξηση είναι οι
εξής:

αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
αν η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη είναι κάτω των 150.000

ευρώ
η υπαγόμενη οφειλή να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος εισοδήματος του 2015
Οι φορολογούμενοι έχουν διορία τριών μηνών για την εξόφληση της οφειλής, αλλιώς

κινδυνεύουν με έξοδο από την ρύθμιση, ενώ θα πρέπει να είναι επιπλέον και τυπικώς
εντάξει και με τις υπόλοιπες οφειλές τους στο δημόσιο, όπως λ.χ. τον ΕΝΦΙΑ.

Όπως τονίζει o φοροτεχνικός Βασίλης Χατζόπουλος, «οι φορολογούμενοι θα πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι οφειλές αυτές θα πρέπει να εξοφληθούν εντός
τριών μηνών αλλιώς χάνουν το δικαίωμα στη ρύθμιση. Αν συμβεί αυτό, τότε υπάγονται
στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων». 

Έξοδο από τη ρύθμιση περιμένει όμως και όσους φορολογούμενους δεν λάβουν
υπόψη τους τις νέες επικαιροποιημένες ταυτότητες πληρωμής και συνεχίσουν να
πληρώνουν χωρίς την έκπτωση.

«Στην περίπτωση αυτή» τονίζει ο κ. Χατζόπουλος, επίσης, «αν δεν εξοφληθούν και οι
αυξήσεις μέσα στο επόμενο οκτάμηνο, το σύστημα επισης πετά εκτός της ρύθμισης
τους οφειλέτες». 

Πλειστηριασμοί: Ποιες είναι συνέπειες
για τον «μη συνεργάσιμο» δανειολήπτη

Oχαρακτηρισμός ενός
δανειολήπτη ως «μη
συνεργάσιμου» μπο-

ρεί να έχει ως συνέπεια το
εκπλειστηρίασμα της μοναδι-
κής του κατοικίας, σύμφωνα με
τον νέο Κώδικα Δεντολογίας για
τα κόκκινα δάνεια, όπως αυτός
τροποποιήθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε
ενημερωτικό της σημείωμα:

Σε περίπτωση μη ανταπόκρι-
σης, αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθ-
εσμίας προειδοποιητική επιστολή στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρ-
ακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της
μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το πιστωτικό
ίδρυμα.

Της διαδικασίας αυτής προηγείται η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους δανει-
ολήπτες, η οποία μπορεί να αποσταλεί, μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, για τις περι-
πτώσεις δανείων που συμπληρώνουν (οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου
2015) καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση
παρέχει προθεσμία 15 εργασίμων ημερών στο δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο
στάδιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.

Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών
ημερών, μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλε-
ται από το ίδρυμα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της
καθυστέρησης των 30 ημερολογιακών ημερών.

Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιή-
σει. Η μεθοδολογία της ιεράρχησης πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Εποπτείας
Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της τροπο-
ποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15 Οκτωβρίου 2015).

Η ΤτΕ διευκρινίζει, πάντως ότι με την τροποποίηση του Κώδικα δεν μεταβάλλονται οι
διαδικασίες του Κώδικα ούτε μειώνονται προθεσμίες. Σε καμία περίπτωση, επισημαίνει
η ΤτΕ, η προθεσμία -διατήρηση στην πραγματικότητα- των 30 ημερών δεν συνεπάγεται
επίσπευση αναγκαστικών μέτρων, καθώς ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα που θα
απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Κώδικα είναι περίπου 9 μήνες.

Έως την Παρασκευή τα οικογενειακά
επιδόματα του ΟΓΑ

Έως την Παρασκευή θα δοθ-
ούν τα οικογενειακά επιδόμα-
τα σε 635.000 δικαιούχους

του ΟΓΑ, όπως δήλωσε ο Γενικός
Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης
Νεφελούδης ανέφερε ότι η καθυστέρη-
ση αυτή σχετίζεται με γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις και όχι με την έλλειψη των
σχετικών κονδυλίων ύψους 225 εκατ.
ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Νεφελούδη, οι δικαιούχοι πρέπει να περιμένουν έως τις 23 Οκτω-
βρίου.

Υπογραφές κατά της εισφοράς
στους ελ. επαγγελματίες συλλέγει ο

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη
υπάρχει παραπομπή σε συγκε-
κριμένο ιστότοπο όπου όποιος

θελήσει μπορεί να υπογράψει ενώ επι-
σημαίνει ότι με αυτή την κίνηση θέλει να
δώσει ένα δείγμα για το πως θα γίνεται
στην πράξη το άνοιγμα της ΝΔ στην κοι-
νωνία.

Υπογραφές κατά της νέας εισφοράς
για τους ελεύθερους επαγγελματίες
συλλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ προχώρησε σε αυτή την κίνηση με την εξής ανάρτ-
ηση στο διαδίκτυο: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες άκουσαν πολλά σενάρια σήμερα.
Τώρα ήρθε η ώρα να ακουστείτε εσείς. Παίρνω πρωτοβουλία και μαζεύω υπογραφές
για να μπει τέλος στη φοροκαταιγίδα. Βάλε κι εσύ την υπογραφή σου».

Στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη υπάρχει παραπομπή σε συγκεκριμένο ιστότοπο
όπου όποιος θελήσει μπορεί να υπογράψει ενώ επισημαίνει ότι με αυτή την κίνηση θέλει
να δώσει ένα δείγμα για το πως θα γίνεται στην πράξη το άνοιγμα της ΝΔ στην κοινωνία.

Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων

Πτωτικά κινούνταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ύστερα από την
έγκριση του πολυνομοσχεδίου από τη Βουλή και εν αναμονή της αξιολόγησης
από τους θεσμούς, όπως σημειώνει το Reuters.

Οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων υποχωρούσαν κατά 9 μονάδες βάσης
στο 7,80%.Οι αποδόσεις των ομολόγων στην ευρωζώνη κινούνταν, ωστόσο, ανοδικά
μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την ανάπτυξη στην Κίνα που ήταν καλύτερα των
εκτιμήσεων και ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΚΤ εμφανίστηκε επιφυλακτικός
για την επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Εν όψει της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα αυτή την
εβδομάδα, ο Έβαλντ Νοβότνι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε σε
πολωνική εφημερίδα ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για επέκταση του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης. Τα σχόλια αυτά φάνηκαν να έρχονται σε αντίθεση με τις
δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, όταν είπε ότι η αγορά ομολόγων ίσως διευρυ-
νθεί.Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων κατέγραφαν άνοδο 3 μονάδων βάσης στο
0,57%. Οι αποδόσεις των περισσότερων άλλων ομολόγων της ευρωζώνης ενισχύονταν
κατά 1-3 μονάδες βάσης.
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Παρουσίαση του βιβλίου "Οι θεές"

Οι Εκδόσεις της Εστίας και ο Δήμος Ελευσίνας σας
προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της
Ελένης Λαδιά «Οι Θεές» το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

στις 18.30 στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ελευσίνας, Κίμω-
νος 11 και Παγκάλου. 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Κώστας Γεωργουσόπουλος,
κριτικός-συγγραφέας, Νίκος Ιωάννου, ιατρός καρδιολόγος,
Ελένη Λιντζαροπούλου, θεολόγος-ποιήτρια, Πόπη Παπαγγελή.
αρχαιολόγος. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Γιώρ-
γος Ζουγανέλης, θεολόγος-αγιογράφος. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/10, σας προσκαλώ να
προσέλθετε στην εικοστή έκτη (26η ), Tακτική Συνεδρίαση, του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Σώματος, στο

Δημαρχείο (Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, 1ος όροφος), στις 22 Οκτωβρίου 2015, ημέρα
Πέμπτη, και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο συνημμένο θέμα
της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ:
Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2013, Δήμου Ασπροπύργου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΓΚΟΣ

Αμεσες αλλαγές στις ταμειακές
υπηρεσίες των δήμων

Την ανάγκη άμε-
σης προετοι-
μασίας των

δήμων στις ταμειακές
τους υπηρεσίες και στο
σύστημα είσπραξης των
τελών καταγράφει σε
έκθεσή της η ΚΕΔΕ τόσο
για τους τραπεζικούς
λογαριασμούς που τηρ-
ούνται όσο και για την
συνεργασία τους με την
ΔΕΗ για την είσπραξη
τελών.

Οπως αναφέρεται σε
σχετική έκθεση στο νόμο 4336/2105 που ψηφίστηκε τον Αυγουστο αναφέρεται ότι “για
να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών, η κυβέρνηση θα
συμπεριλάβει όλες τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λογαριασμό του
δημόσιου ταμείου έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2015. Μετά την εφαρμογή της μετα-
ρρύθμισης της διαχείρισης μετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοιχους λογαρια-
σμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορικές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον
ενιαίο λογαριασμό του δημόσιου τομέα”.

Η έκθεση της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι οι δήμοι θα πρέπει να λάβουν όλα τα προαπαι-
τούμενα μέτρα ώστε στο τέλος του χρόνου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι.

Σύμφωνα όμως με τον ίδιο νόμο όπως φαίνεται η ΔΕΗ θα σταματήσει να είναι
μονοπώλιο παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τον ίδιο λόγο θα σταματήσει να απο-
τελεί και επαρκή και αποκλειστικό μηχανισμό για την είσπραξη των δημοτικών τελών. 

Η έκθεση της ΚΕΔΕ καταγράφει ότι αποτελεί ευκαιρία με την χρηματοδοτική και επι-
στημονική υποστήριξη διεθνών οργανισμών να διευρυνθούν οι μηχανισμοί είσπραξης
των τοπικών φορολογικών εσόδων. 

Το θέμα συνδέεται άμεσα και με τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος με την εφαρμογή του συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω στην διαχείρι-
σης των απορριμμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η αλλαγές αυτές θα επιφέρουν και τεράστιους κινδύνους. 
Να θυμίσουμε ότι αρκετοί δήμοι βρίσκονται στα δικαστήρια με εναλλακτικούς παρ-

όχους καθώς αυτοί είτε δεν εισέπραξαν ποτέ, είτε εισέπραξαν και δεν απέδωσαν στους
δήμους τα δημοτικά τέλη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/10, σας προσκαλώ να
προσέλθετε στην εικοστή έβδομη (27η ), Tακτική Συνεδρίαση, του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Σώματος, στο

Δημαρχείο (Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, 1ος όροφος), στις 22 Οκτωβρίου 2015, ημέρα
Πέμπτη, και ώρα 19:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα συνημμένα θέμα-
τα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο : Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του αναπληρωτή Γεωπόνου, που

ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 10596/14/04-02-2015 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής,
με Υπάλληλο του Δήμου μας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την Χορήγηση Άδειας Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου
για το έτος 2015, στην κα CONTURARU MARIANA του VASILE.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την Χορήγηση Άδειας Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου
για το έτος 2015, στον κο IGNAT MIHAITA –IOACHIM του NICOLAE.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 5ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου :
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καρα-
γιαννίδης.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την κατανομή του Ανταποδοτικού Τέλους για τα Τέλη
Καθαριότητας των Λαϊκών Αγορών, για το έτος 2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ-
ρου 7 του Ν. 4264/2014.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 7ο: Διαγραφή των ΧΚ 1543-1548 & 1560/2015 και επαναβεβαίωση Δημοτικών

Τελών και Δημοτικού Φόρου για την ορθή χρονική περίοδο, επ'ονόματι Παπαδόπουλου
Ηλία του Δημητρίου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο : «

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της εκμίσθωσης δημοτικού γηπέδου

ποδοσφαίρου και δημοτικού κυλικείου στην Πλατεία περιοχής «Αεροδρόμιο» της
συνοικίας Γκορυτσάς του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας CORAL GAS.-
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 11ο : Διαγραφή του ΧΚ1859/ΑΧΚ1/2015 ποσού 2.500,00€ για παραχώρηση

οικογενειακού τάφου δικαιούχου Γιαννάκαρου Δημήτριου.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 12o : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΣΕΡΚΕΪ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος

Καραμπούλας.
Θέμα 13ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος

Καραμπούλας.
Θέμα 14ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι ΛΕΤΣΙΤΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος

Καραμπούλας.
Θέμα 15ο : Αμοιβή Δικηγορικού Γραφείου «Δημήτριος Νινόπουλος και Συνεργάτες»
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 16ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Ψηφίστηκε κανονικά το άρθρο 13

Ψη φ ί σ τ η κ ε
κ α ν ο ν ι κ ά
π ρ ο χ θ έ ς

χωρίς αναδιατυπώσεις
το Άρθρο 13 του πολυνο-
μοσχεδίου που επιτρέπει
την απαλλαγή από δημο-
τικά τέλη σε αεροδρόμια,
εθνικές οδούς και άλλες
μεγάλες επενδύσεις.

Οι πολλές επαφές που
είχαν η ΚΕΔΕ και η
ΠΕΔΑ με το υπουργείο
Εσωτερικών και η αναγ-
νώριση του προβλήμα-
τος από την πλευρά της ηγεσίας του, δεν στάθηκαν ικανές για να αποτρέψουν την
μεγάλη ανατροπή που έρχεται.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγμα-
τος (Α ́171) αναριθ- μούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως
εξής:

«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότη- τας από τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους
οποίους το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποί- ησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου
Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την παροχή υπη- ρεσίας ή
την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρη- σης, που κυρώνεται από τη Βουλή με
τυπικό νόμο, εφό- σον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες
παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή ο- ντοτ́ητες.

4. Ανταποδοτικά τέλη της προηγούμενης παραγρά- φου και κάθε είδους συναφείς
κυρώσεις, που έχουν κα- ταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν α- ναζ-
ητούνται, εκτός αν αφορούν εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Με την
επιφύλαξη του προηγού- μενου εδαφίου, βεβαιωμένες οφειλές τέτοιων ανταπο- δοτικών
τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται, κα- τόπιν διαπιστωτικής απόφασης του
οικείου οργάνου των Ο.Τ.Α.. Τέλη και συναφή πρόστιμα που με τελεσίδικες δι- καστικές
αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να καταβληθούν στον οικείο Ο.Τ.Α. εξαιρ-
ούνται της παρού- σας ρύθμισης και εισπράττονται κανονικά.»

Πρόσκληση για συμμετοχή στο
ECOMOBILITY

Στις εκστρατείες
μπορούν να
λάβουν μέρος

ομάδες μαθητών της Γ’
τάξης Γυμνασίων, καθώς
και ομάδες μαθητών από
Σχολεία Ειδικής Αγωγής,
από όλη τη χώρα. 

Έργο τους είναι να
ερευνήσουν τα προβλή-
ματα, που προκαλούν οι
συνήθειες μετακίνησης
των συμπολιτών τους και
οι συνθήκες που επικρα-
τούν στην πόλη τους και
επηρεάζουν την εικόνα των πόλεων της χώρας, ενώ προκαλούν εμποδισμό στην ελεύθ-
ερη προσβασιμότητα στο κέντρο τους. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις και να προετοιμάσουν τις
προτάσεις τους, που θα καταθέσουν στη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων με την παρου-
σία εκπροσώπων από τις Τοπικές Αρχές και τους Φορείς κάθε πόλης. Οι εκδηλώσεις θα
διοργανωθούν σε όλες τις πόλεις που θα συμμετέχουν, στο δίμηνο Φεβρουαρίου-
Μαρτίου.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γίνεται η υποδοχή των Αιτήσεων Συμμετοχής, από την
Γραμματεία των Εκστρατειών, ενώ πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και το πρό-
γραμμα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.ecomobility.gr. 

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί στη διεύθυνση info@ecocity.gr, ή με τηλεφ-
ωνική επικοινωνία στο τηλ. 210.6196757.

Αξιοσημείωτη είναι φέτος η συστράτευση των Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανι-
σμών, που εκπροσωπούνται στις Επιτροπές Οργάνωσης των Εκστρατειών. 

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια
ιδιοκτήτες για μία ακόμη φορά θα
κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι

στην τσέπη για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.
Μάλιστα ακόμη και αν κάποιος πληρώσει
εφάπαξ δεν θα απολαύσει καμία
έκπτωση, ενώ και εφέτος οι ιδιοκτήτες
ακινήτων θα επιβαρυνθούν με έναν
φόρο ο οποίος βασίζεται σε πλασματι-
κές αντικειμενικές αξίες, οι οποίες
παραμένουν αμετάβλητες από τον
Μάρτιο του 2007.

Τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και εφέτος
θα έρθουν μέσω της ηλεκτρονικής
οδού, δηλαδή θα πρέπει κάποιος να
μπει στην ιστοσελίδα του Taxis
(www.gsis.gr) και να αναζητήσει -
αφού εισέλθει στη σχετική εφαρμογή
με τους κωδικούς πρόσβασης που
χρησιμοποιεί για την υποβολή της
φορολογικής δήλωσης - τα νέα
σημειώματα της Εφορίας.

Ως τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να
έχουν αναρτηθεί από τη Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Εσόδων στην προ-
σωπική σελίδα του κάθε φορολογο-
υμένου, ενώ η 1η δόση θα πρέπει να
πληρωθεί ως τις 30 Οκτωβρίου. Αν καθυ-
στερήσει ο φορολογούμενος να πληρώσει
έστω και μία ημέρα, θα επιβαρυνθεί με
προσαυξήσεις 0,73% για κάθε μήνα που
θα περνάει από την καταληκτική ημερομ-
ηνία πληρωμής της κάθε δόσης.

Οι επόμενες τέσσερις δόσεις θα πληρ-
ωθούν αντίστοιχα στα τέλη των επόμενων
μηνών, με την τελευταία να πρέπει να
καταβληθεί ως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη
Βουλή υπάρχουν ορισμένες σημαντικές
αλλαγές για τον ΕΝΦΙΑ, με βασικότερη
αυτήν της πληρωμής ακόμη και για 1
ευρώ φόρο αντί για 5 ευρώ που ίσχυε
πέρυσι. Ετσι υπάρχει περίπτωση να
πληρώσει κάποιος φόρο που πέρυσι ήταν

εκτός των σχετικών ορίων.
Επίσης με ΕΝΦΙΑ θα επιβαρυνθούν

όσοι διατηρούν ενοικιαζόμενα δωμάτια,
ενώ από το 2016 με ΕΝΦΙΑ θα επιβαρυ-
νθούν και όλα τα ακίνητα που διαθέτουν

Ελληνες στο εξωτερικό.
Αξίζει να τονιστεί ότι και εφέτος θα εξαι-

ρεθούν από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένες κατηγο-
ρίες πολιτών με εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια, ενώ άλλοι θα έχουν
έκπτωση 50% ή 20% κατά περίπτωση.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή
Εκπτωση 20% προβλέπεται για κενά και

μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα καθ' όλη τη
διάρκεια του 2014. Αυτό αποδεικνύεται
από το Εντυπο Ε2 αλλά και από το ρολόι
της ΔΕΗ.

Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι
οποίες δεν ήταν ενεργές καθ' όλη τη διάρ-
κεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνον-
ται από τα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Οι αριθμοί
των παροχών διασταυρώνονται με τους

αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
οι οποίοι αναγράφονται στο έντυπο Ε9 του
οικείου έτους και στο έντυπο Ε2 που έχει
υποβληθεί ως και την 9η Οκτωβρίου 2015.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ'

όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,
λαμβάνεται από το έντυπο Ε2 το οποίο
έχει υποβληθεί ως και την 9η Οκτωβρίου
2015.

Εκπτωση 50% χορηγείται σε οικονομικά
αδυνάμους εφόσον συντρέχουν σωρευτι-
κά τα εξής:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενει-
ακό εισόδημα του προηγούμενου έτους
δεν είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό
αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη
σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτι-
σμάτων δεν είναι πάνω από 150 τ.μ.

γ)  Η συνολική αξία της ακίνητης περ-
ιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για
τον υπολογισμό του συμπληρωματικού

φόρου, δεν ξεπερνά το ποσό των 85.000
ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ
για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή
τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξα-
ρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για

τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα
εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογο-
νεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα
τέκνα.

Εκπτωση 100% χορηγείται σε τρι-
τέκνους, πολυτέκνους και άτομα με
αναπηρία από 80% και πάνω εφόσον
υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋ-
ποθέσεις:

α) Το φορολογητέο οικογενειακό
εισόδημα του προηγούμενου έτους
δεν είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το
ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ
για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμε-
νο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτι-
σμάτων δεν είναι πάνω από 150 τ.μ.

Παγίδα για ανέργους και πολ-
υτέκνους

Ωστόσο στον υπολογισμό των
εισοδηματικών κριτηρίων υπάρχει μια
παγίδα που μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες
φτωχούς, ανέργους, πολυτέκνους και ανα-
πήρους να χάσουν τις εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπο-
λογίζονται στα συνολικά εισοδήματα και
αφορολόγητα επιδόματα, όπως είναι το
επίδομα ανεργίας, το οικογενειακό επίδο-
μα, το επίδομα τριτέκνων - πολυτέκνων, η
διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος με το
πραγματικό, το ΕΚΑΣ χαμηλοσυντα-
ξιούχων, το φοιτητικό επίδομα, οι αποζ-
ημιώσεις απόλυσης, οι μισθοί, συντάξεις
και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κιν-
ητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του
80%.

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων
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Σαρωτικές αλλαγές στις συγκοινωνίες: Θερ-
μικό εισιτήριο, τουρνικέ, νέο σώμα ελεγκτών

Αλλάζουν όλα
στις αστικές
συγκοινωνίες,

σύμφωνα με το σχέδιο
αναδιάρθρωσης του
ΟΑΣΑ, που ψηφίστηκε
με το πολυνομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται
στην αιτιολογική έκθεση
του πολυνομοσχεδίου οι
πρωτοβουλίες για τη
μείωση του κόστους περ-
ιλαμβάνουν: εξορθολογι-
σμό των εσωτερικών δια-
δικασιών του Ομίλου,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών οικονομικού, προμηθειών, ανθρώπινου δυνα-
μικού και μάρκετινγκ, ενοποίηση δράσεων του Ομίλου και συνέργειες για βέλτιστη
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικότερα, οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επανασχεδιασμό του δικτύου λεωφορ-
είων και τρόλεϊ, βελτιστοποίηση αξιοποίησης του στόλου και των ανθρώπινων πόρων,
αλλά και καλύτερη αξιοποίηση του μετρό ως «ραχοκοκαλιά» για την προώθηση των
συνδυασμένων μετακινήσεων. 

Επίσης, στις κατευθύνσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης με στόχο την καταπολέμηση
της λαθρεπιβίβασης περιλαμβάνονται οι μπάρες εισόδου (τουρνικέ) στα λεωφορεία, η
επέκταση της εφαρμογής του μέτρου «είσοδος-μόνο-από-τη-μπροστινή-πόρτα» μέσα
στους επόμενους μήνες, καθώς και η δημιουργία Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του
Ομίλου και προώθηση της συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία, με τη δημιουργία
ειδικού σώματος Ελεγκτών Αστικών Μεταφορών. 

Παράλληλα θα ανασχεδιαστεί το σύστημα παραγωγής και διανομής εισιτηρίων με την
εισαγωγή του θερμικού εισιτηρίου (e-voucher) και θα επεκταθεί το mobile ticketing, ενώ
την περίοδο της αναδιάρθρωσης θα εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο, στο οποίο η
χρέωση θα είναι ζωνική, ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση.

Στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδική προσθήκη στο Ποινικό
Κώδικα για τους παραχαράκτες κομίστρων οι οποιοι θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκι-
σης έως και δέκα έτη για συνολική ζημία που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, ή αν ο
υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφία κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η ζημία
υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ.

Τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους προς τον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών σε ότι αφορά τις μετακινήσεις με μειωμένο κόμιστρο
ευπαθών ομάδων, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2016 σε περίπτωση μη καταβολής του
συμφωνηθέντος αντιτίμου, ο ΟΑΣΑ θα σταματά αυτοδικαίως το μεταφορικό έργο.

Επιπλέον, στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εσόδων περιλαμβάνονται και Re-
branding του Ομίλου ΟΑΣΑ καθώς και αλλαγή της στρατηγικής επικοινωνίας προκειμέ-
νου να προσεγγισθεί το νεανικό κοινό και σύνδεση με τη βιομηχανία τουρισμού. 

Παράλληλα, όπως έγραψε το newpost το Σάββατο, έγκριση για την τοποθέτηση καμε-
ρών για λόγους ασφαλείας στο εσωτερικό των συρμών του μετρό πήρε η εταιρεία Σταθ-
ερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι
πρώτες κάμερες αναμένεται να τοποθετηθούν αρχικά στους 17 συρμούς νέας γενιάς
του μετρό, οι οποίοι και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και στη συνέχεια σε όλο το
στόλο της ΣΤΑΣΥ, (μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τραμ).

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για το Επισι-
τιστικό Πρόγραμμα Δυτικής Αττικής για

τους απόρους (ΤΕΒΑ) από τον Δήμο
Ασπροπύργου.

Γίνεται γνωστό από τη
Διεύθυνση  Κοινωνικής
Προστασίας, πως σήμε-

ρα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ανα-
κοινώνονται τα αποτελέσματα
των ωφελούμενων στο Επισιτι-
στικό Πρόγραμμα Δυτικής Αττι-
κής.

Οι δημότες μπορούν να
πληροφορηθούν την έγκρισή ή
μη της αίτησής τους στα εξής
σημεία:

1. Δημαρχείο Ασπροπύρ-
γου

2. Κτίριο της Κοινωνικής Προστασίας (Πολιτιστικό Κέντρο, Γερμανικά).
Στην περίπτωση που έχει απορριφθεί η αίτηση, υπάρχει το δικαίωμα έγγραφης ένστα-

σης. Η περίοδος των ενστάσεων ξεκινά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως την Δευτέρα 26
Οκτωβρίου και υποβάλλεται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας (Πολιτιστικό Κέντρο,
Γερμανικά).

Ενημερώνουμε επίσης πως τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε και μέσω των
κωδικών σας στο taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.idika.org.gr/teba/Default.aspx

H Σουηδία γίνεται η πρώτη χώρα
χωρίς μετρητά

Την ώρα που οι
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς
πληρωμές μόλις

που αρχίζουν να
παίρνουν τα πάνω τους
στην Ελλάδα, η
πρωτοπόρος Σουηδία
ετοιμάζεται για το
επόμενο, ιστορικό βήμα:
τη σχεδόν πλήρη
κατάργηση των
μετρητών.

«Τα μετρητά
παραμένουν σημαντικό
μέσο πληρωμών στις
αγορές πολλών χωρών, αυτό όμως δεν ισχύει πλέον στη Σουηδία. Η χρήση μετρητών
είναι περιορισμένη και μειώνεται ταχύτατα» λέει ο Νίκλας Άρβιντσον του Βασιλικού
Ινστιτούτου Τεχνολογίας KTH.

Σε μια χώρα όπου οι χρεωστικές κάρτες χρησιμοποιούνται ακόμα και για τα μικρότερα
ποσά, τα μετρητά που βρίσκονται σε κυκλοφορία περιορίζονται σήμερα στις 80
δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 8 δισ. ευρώ), μια σημαντική μείωση σε
σχέση με μόλις πριν από έξι χρόνια, όταν κυκλοφορούσαν στην αγορά 106 δισ.
κορώνες.

«Από το ποσό αυτό, μόνο το 40 με 60 τοις εκατό βρίσκονται πραγματικά σε
κυκλοφορία» έδειξε η μελέτη του KTH. Τα υπόλοιπα μετρητά βρίσκονται
καταχωνιασμένα σε σπίτια ή τραπεζικές θυρίδες ή κυκλοφορούν στην παραοικονομία.

Πέρα από τις κάρτες και τις υπηρεσίες e-banking, ένα σημαντικό εργαλείο που
επιταχύνει τη μεταμόρφωση της χώρας είναι το Swish, ένα app που αναπτύχθηκε από
μεγάλες σουηδικές και δανέζικες τράπεζες και επιτρέπει άμεσες πληρωμές μεταξύ
ιδιωτών και επαγγελματιών σε πραγματικό χρόνο.

Το Swish έφερε επανάσταση στον τραπεζικό τομέα της Σουηδίας, ο οποίος εξάλλου
πρωτοπορεί στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας, λέει ο Άρβιντσον.  «Η
επιτυχία εξαρτάται επίσης από τη σουηδική παράδοση της υιοθέτησης υπηρεσιών
ηλεκτρονικών πληρωμών» προσθέτει.

Εκτός του ότι μειώνουν τα κόστη και απλοποιούν τις πληρωμές, οι ψηφιακές
συναλλαγές προσφέρουν επίσης διαφάνεια. Ήδη, αρκετά υποκαταστήματα τραπεζών
έχουν ψηφιοποιηθεί πλήρως και απλά δεν δέχονται μετρητά.

«Στα καταστήματα που δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα, ο πελάτης πρέπει να
εξηγεί από πού προέρχονται τα μετρητά, σύμφωνα με τους κανονισμούς για το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» αναφέρει ο Άρβιντσον. Το
προσωπικό των τραπεζών είναι εξάλλου υποχρεωμένο να ειδοποιεί την αστυνομία σε
περίπτωση ύποπτων συναλλαγών.

Η μελέτη του KTH αναγνωρίζει πάντως ότι η μεταμόρφωση της Σουηδίας σε χώρα
χωρίς μετρητά αποτελεί πρόκληση για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες -κυρίως ηλικιωμένους που ζουν στην επαρχία. Άλλες κοινωνικές ομάδες
που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα είναι οι άστεγοι και οι παράτυποι
μετανάστες: σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά, θα βρίσκονται ακόμα περισσότερο στο
έλεος της κυβέρνησης για την επιβίωσή τους.

Το μέλλον θα δείξει αν η ιδέα του Swish θα επεκταθεί πέρα από τη Σουηδία. Όπως το
θέτει ο Άρβιντσον, «το Swish είναι καταπληκτική ιδέα, όμως η υιοθέτησή του σε διεθνές
επίπεδο θα αποτελούσε πρόκληση, κυρίως επειδή απαιτείται χρόνος για να αλλάξουν
από τη βάση τους τα τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών».

Έσπασαν άλλο ένα ρεκόρ στο δήμο Ιλίου

Νέο ρεκόρ
σημείωσε η
π ρ ο σ έ λ ε υ σ η

εθελοντών στη διήμερη
αιμοδοσία του δήμου
Ιλίου που πραγματοποι-
ήθηκε στις 16&17 Οκτω-
βρίου σε συνεργασία με
το Νοσοκομείο Παίδων

«Η Αγία Σοφία».
Από τα 370 άτομα που

προσήλθαν, η Τράπεζα
Αίματος του Δήμου
ενισχύθηκε με 323 μονάδες αίματος, ενώ η διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση νέων
αιμοδοτών οδήγησε τον Δήμο Ιλίου στη διοργάνωση τριών διήμερων αιμοδοσιών το
χρόνο.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος φανερά ικανοποιημένος ευχαριστεί όλους τους εθε-
λοντές αιμοδότες για την ανεκτίμητη προσφορά τους σημειώνοντας:

«Από το 1987 που ιδρύθηκε η Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου η συμμετοχή και η
ανταπόκριση του κόσμου έχει βοηθήσει χιλιάδες συμπολίτες μας. Η αιμοδοσία αποτελεί
υψηλό δείγμα αλληλεγγύης. Το ανθρώπινο αίμα είναι πολύτιμο, δεν παρασκευάζεται.
Λίγες σταγόνες αίμα χαρίζουν σε έναν άγνωστο συμπολίτη μας ζωή, ελπίδα και αισιο-
δοξία.»
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Πότε θα πληρωθούν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ

Εντός των επομένων ωρών θα φτάσουν στους φορολογούμενους τα εκκαθαρι-
στικά ΕΝΦΙΑ και θα αρχίσει η πληρωμή των δόσεων οι οποίες εφέτος θα είναι
λιγότερες.

Παρά την καθυστέρηση που
έχει σημειωθεί στη διαδικασία,
η πρώτη δόση θα πρέπει να
καταβληθεί έως τις 30 Οκτω-
βρίου και στο τέλος του κάθε
μήνα οι επόμενες τέσσερις. 

Συγκεκριμένα οι δόσεις θα
πρέπει να πληρωθούν:

στις 30 Οκτωβρίου
στις 30 Νοεμβρίου
στις 31 Δεκεμβρίου
δόση στις 29 Ιανουαρίου
στις 29 Φεβρουαρίου 

Κυβέρνηση: Αυξάνει τις πιέσεις, ζητά
εκ νέου παραίτηση της Σαββαΐδου

Αυξάνει την πίεση
προς την Κατε-
ρίνα Σαββαΐδου η

κυβέρνηση ζητώντας της
να παραιτηθεί, με κυβερν-
ητικές πηγές να
σημειώνουν ότι αποτελεί
ζήτημα αρχής το θέμα
απομάκρυνσής της από τα
καθήκοντά της, και γι' αυτό
θα επιμείνει.

Η ίδια πάντως, σύμφω-
να με πληροφορίες,
αρνείται να εγκαταλείψει τη
θέση της, ενώ άνθρωποι
του περιβαλλοντός της σημειώνουν ότι έχει τη βεβαιότητα πως στη δικαστική εμπλοκή
της οι κατηγορίες θα καταπέσουν.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές ανέφεραν: «Για την κυβέρνηση το ζήτημα είναι θέμα
αρχής, καθώς αφορά ζητήματα διαφάνειας. Γι' αυτό έχει ζητηθεί από την Σαββαΐδου η
παραίτησή της». Υπογραμμίζουν ότι η κ. Σαββαΐδου απολογείται αύριο, Τρίτη, κι αν
προκύψει κατάχρηση του ρόλου της σε μια τόσο καθοριστικής σημασίας θέση, είναι
εξαιρετικά δύσκολο να επιμείνει στην ίδια στάση την οποία κράτησε αυτές τις μέρες.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνταν σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών,
σύμφωνα με το οποίο δύο ημέρες πριν από την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου, η κ.
Σαββαΐδου έστειλε στην κυβέρνηση σχέδιο τροπολογίας, που προωθούσε την απαλλα-
γή της από ποινικές ευθύνες, για οποιαδήποτε απόφασή της -συμπεριλαμβανομένων
και των εκκρεμών υποθέσεων.

Το προτεινόμενο σχέδιο τροπολογίας συμπίπτει με την κλήση της από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών ως ύποπτης για απιστία σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση φορολο-
γικών ελέγχων σε εταιρεία. 

Επίσης, διώκεται για παράβαση καθήκοντος (πλημμέλημα) για χρονική παράταση
που χορήγησε πέρα από τα νόμιμα όρια (ένα έτος αντί για ένα μήνα) σε ραδιοτηλεοπτι-
κούς σταθμούς, προκειμένου να αποδώσουν το 20% επί του φόρου των διαφημίσεων
που εισπράττουν για λογαριασμό του Δημοσίου.

«Μυθεύματα» τα περί επιβολής εισφοράς
100 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες

Διαψεύδει τα
δημοσιεύματα
« π ο υ

αποδίδονται στην πολι-
τική ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας και
αναφέρονται σε επιβο-
λή εισφοράς 100 ευρώ
υπέρ του ασφαλιστικού
συστήματος από τους
ελεύθερους επαγγε-
λματίες ή σε επιβολή
οποιασδήποτε άλλης
εισφοράς» το υπουρ-
γείο Εργασίας με ανα-
κοίνωσή του. 

«Συνιστούν μυθ-
εύματα» τονίζει και
επαναλαμβάνει ότι η
πρόταση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί εντός των ημερών και η τελική νομοθετική
ρύθμιση, που θα γίνει περί τα μέσα Νοεμβρίου, θα λάβει υπόψη της τις προτάσεις που
θα προκύψουν από τον κοινωνικό διάλογο.

Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά το υπουργείο, «τα δημοσιεύματα που αποδίδον-
ται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και αναφέρονται σε επιβολή εισφο-
ράς 100 ευρώ υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος από τους ελεύθερους επαγγελματίες
ή σε επιβολή οποιασδήποτε άλλης εισφοράς συνιστούν μυθεύματα και δεν έχουν καμία
σχέση με την πραγματικότητα».

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ακόμα ότι «η πρόταση της κυβέρνησης θα ανα-
κοινωθεί εντός των ημερών και η τελική νομοθετική ρύθμιση, που θα γίνει περί τα μέσα
Νοεμβρίου, θα λάβει υπόψη της τις προτάσεις που θα προκύψουν από τον κοινωνικό
διάλογο».
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«Μπλόκο» σε 114 κιλά χασίς έπειτα από
καταδίωξη στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Μεγάλη ποσότητα χασίς
μετέφερε με το
αυτοκίνητό του ένας

46χρονος Αλβανός, ο οποίος
συνελήφθη τα ξημερώματα από
άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών
Θεσπρωτίας.

Προηγήθηκε άγρια καταδίωξη
κοντά στο μεθοριακό χωριό
Αμπελώνα των Φιλιατών.

Όπως έγινε γνωστό, τα ξημε-
ρώματα αστυνομικοί εντόπισαν
στην περιοχή του Αμπελώνα ένα
αυτοκίνητο, το οποίο κινείτο ύποπτα και επιχείρησαν να διενεργήσουν αστυνομικό
έλεγχο. Ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και
ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας το όχημα ακινητο-
ποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη.

Έπειτα από έρευνα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα πίσω καθίσματα
και στον χώρο αποσκευών 130 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους
141 κιλών και 184 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 46χρονου
καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ την προ-
ανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.

Νέα τεχνική μετατρέπει 
αποφάγια σε LED

Μπαγιάτικο ψωμί;
Ψίχουλα από τορτίγια;
Λίγο αναψυκτικό που

έμεινε στο ποτήρι; Όλα αυτά
είναι ιδανικά συστατικά για να
μαγειρέψει κανείς LED υψηλής
τεχνολογίας, αναφέρουν ερευ-
νητές στις ΗΠΑ.

Ο καθηγητής Μάικλ Φρι και οι
συνεργάτες του στο Πανεπιστή-
μιο της Γιούτα χρησιμοποίησαν
τα παραπάνω υλικά για να
δημιουργήσουν «κβαντικές κου-
κκίδες» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτοδιόδους.

Ο κβαντικές κουκκίδες είναι κρύσταλλοι ημιαγωγών με μέγεθος μερικών νανομέτρων.
Λόγω κβαντικών φαινομένων που εμφανίζονται σε τόσο μικρές διαστάσεις, τα
σωματίδια αυτά εκπέμπουν μονοχρωματικό φως όταν εκτεθούν σε ακτινοβολία.

Οι κβαντικές κουκκίδες μπορούν να βελτιώσουν τα LED που χρησιμοποιούνται σε
οθόνες τηλεοράσεων και κινητών τηλεφώνων. Το πρώτο προϊόν που αξιοποιεί τη νέα
τεχνολογία ήταν μια τηλεόραση που λάνσαρε η Sony το 2013, υποσχόμενη αυξημένη
φωτεινότητα και καλύτερα χρώματα.

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες κβαντικές κουκκίδες παράγονται από σπάνια,
ακριβά και συχνά τοξικά υλικά.  Τα αποφάγια, όμως, θα μπορούσαν να δώσουν τη λύση. 

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο Physical Chemistry Chemical Physics, μια επιθ-
εώρηση της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Χημείας, κομμάτια ψωμιού και αναψυκτικά
θερμάνθηκαν μέσα σε διαλύτες για διάστημα 30 έως 90 λεπτών.

Προϊόν της χημικής αντίδρασης ήταν κβαντικές κουκκίδες από άνθρακα, γνωστές και
ως κουκκίδες άνθρακα. Ανάλογα με το μέγεθός τους, το οποίο φτάνει μέχρι τα 20 νανό-
μετρα, οι κουκκίδες αυτές μπορούν να εκπέμπουν μια ποικιλία χρωμάτων.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν προηγμένες τεχνικές για να προσδιορίσει το μέγεθος και τις
οπτικές ιδιότητες των κουκκίδων. Στην τελευταία φάση του πειράματος, δημιούργησαν
ένα εναιώρημα κουκκίδων μέσα σε εποξικές ρητίνες, οι οποίες στη συνέχεια θερμάνθη-
καν και στερεοποιήθηκαν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτοδιόδους.

«Τελικός μας στόχος είναι να εφαρμόσουμε την τεχνική σε μαζική κλίμακα και να χρη-
σιμοποιήσουμε αυτά τα LED σε καθημερινές συσκευές» λέει ο Πράσαντ Σάρσβατ,
μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Τελικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τα διαθέσι-
μα απόβλητα» προσθέτει.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Το αερ-
οδρόμιο δεν έχει καμία οφειλή σε Δήμο

Το «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» δεν έχει καμία οφει-
λή (δημοτικός φόρος,

δημοτικά τέλη) προς κανένα
Δήμο, στη βάση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου, διευκρ-
ινίζει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθη-
νών.

Συγκεκριμένα, σε ενημερωτικό
Δελτίο της εταιρείας, αναφέρεται
πως από την έναρξη λειτουργίας
του έως σήμερα (2001-2015), ο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
καταβάλλει σε ετήσια βάση τον προβλεπόμενο δημοτικό φόρο στους όμορους δήμους,
όπως αυτός καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. 

Απαντώντας δε σε αναφορές σε έκδοση προβλεπόμενης ΚΥΑ, διευκρινίζει ότι αυτή
δεν σχετίζεται με τo ύψος του δημοτικού φόρου που καταβάλει η Εταιρεία Αεροδρομίου.

Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, αναφέρεται πως η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι υποχρ-
εωμένη από τη Σύμβασή της να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ. στο
αεροδρόμιο, υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τους Δήμους και άρα δεν υπάρχει η
οφειλόμενη ανταποδοτικότητα για την επιβολή δημοτικών τελών.

«Τα ανωτέρω έχουν επιβεβαιωθεί σε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και έχουν κριθεί αμετάκλητα από το ΣτΕ σε πρόσφατη απόφασή του»,
τονίζεται στο ενημερωτικό Δελτίο.

Επισημαίνεται ακόμα ότι κατασκευαστική εταιρεία Hochtief ή οποιαδήποτε θυγατρική
της δεν είναι πλέον μέτοχος της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών AE, στην οποία
το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά 55% και εισπράττει μέσω φόρων, τελών και μερ-
ισμάτων το 75% του παραγόμενου εισοδήματος.
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Ο Αστέρας Λισίων 3-1 εκτός
έδρας την Ενωση

ΟΑστέρας Λιοσίων έκανε
ολική ανατροπή και επι-
κράτησε εκτός έδρας

στο γήπεδο της Μαγούλας της
Πανελευσινιακής Ενωσης με 3-1.

Τα τέρματα της ομάδος του
Γιώργου Θηβαίου σημείωσαν οι:
Χρηστίδης 18' με πέναλτι που
κέρδισε ο Γιώργος Φλεβαράκης
όταν ανατράπηκε απο τον τερμα-
τοφύλακα και Πολιάκοβ(25' 63').
Για λογαριασμό των γηπεδούχων
σκόραρε ο Κωνσταντής Σ. 6'.

Διαιτητής ο Μεντής.Βοηθοί: (Πανουτσάκος-Χαντζίκος)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ: Κωνσταντής Σ., Χρηστάκης Γ., Γκιάτης, Δρούλιας, Οικο-

νομόπουλος, Προίκας, Κουσκούτης(28’ Χαραλαμπίδης), Τσάλος(46’ Ηλιόπουλος), Χρη-
στάκης Ε.(7’ Καλαθάς), Πέππας, Κωνσταντής Σ.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Κρητικός(80’ Τσεβάς Ι.), Παπαϊωάννου, Σμαΐλης, Θηβαίος, Καλαμιώτης,
Τσεβάς Γ, Θεοδωρόπουλος, Φλεβαράκης(50’ Λιχνός), Πολιάκοβ, Χρηστίδης(76’ Τσο-
λακίδης), Καλλίνικος.

Η Λαμπερή 2-1 τον Κριό Ασπροπύργου

HΛαμπερή Ελευσίνας
επέστρεψε στις επιτ-
υχίες αφού έκανε ολική

ανατροπή και επικράτησε στο
γήπεδο Νέας Περάμου του Κριού
Ασπροπύργου με 2-1.

Προηγήθηκε η ομάδα του
Θανάση Αφέντρα στο 6’ με τον
Ρέππα, για να ισοφαρίσει έξι
λεπτά αργότερα ο Οσμάνι. Το
τελικό 2-1 σημείωσε ο Μπρούμα
17’.

Διαιτητής ο Χρόνης.Βοηθοί:
(Μάντης-Πουλακάκης).

ΛΑΜΠΕΡΗ(προπονητής Κώστας Διολέτης): Χριστοφής, Κακάκης Γ., Τσιρίκης, Παπ-
πάς, Ρούσσος(67’ λ.τρ. Κακάκης Χ.), Οικονόμου, Τζάνος(46’ Αλεξούδης), Κουμπής(58’
Κόντος), Οσμάνι, Μπρούμας, Κινήρης.

ΚΡΙΟΣ(προπονητής Θανάσης Αφέντρας): Σαμσίδης, Ρούσσος(46’ Τόλας), Καλοϊ-
δάς(85’ Βάντζος), Σίνος Γ., Σίνος Ε., Μπολανάκης, Σακίδης, Βαλμάς, Μποφυλάκης(85’
Νικολάου), Σύρος, Ρέππας.

Με το Σερέπα ο Μανδραικός 3-0 τον
Ακράτητο...

ΟΜανδραικός με
τρία τέρματα
που σημείωσε ο

Σερέπας(21' 38' πέν, 49),
επικράτησε του Ακράτ-
ητου με 3-0.

Διαιτητής  ο Αλιάγας.
Βοηθοί: (Πρέντζας-Κρέτσι-
μος)

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ :Σγουρ-
ός, Τζωρτζάτος, Κάτσος,
Λογγαράκης, Σταυρόπου-
λος , Σπυρίδης,
Μανασίδης, Καμπάσης(
16΄λ.τρ Τεπέτοβ) , Κου-
ϊμτζίδης ( 70’ Πλαβούκος)
Μωραΐτης,( 33’ λ.τρ
Παπαδόπουλος) Σερέπας

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ : Δημητρίου, Καπέρης, Ζησούδης, Καράππαπας ,Αντωνόπουλος,
Θεοδώρου( 52’ Κοκαβέσης) , Λούντζης Καλέμι, Βελής( 66’ Γκούμας) Τσαλερίδης Τόσης
( 56’ Τσιγγόπουλος)

Καθάρισε στις καθυστερήσεις ο
Κατσίκης ο Ατταλος 3-2 τον ΠΑΟΚ

Υστερα απο ένα δραματικό
παιχνίδι στο γήπεδο Νέας Περά-
μου ο Ατταλος επικράτησε του
ΠΑΟΚ Μάνδρας με 3-2.

Προηγήθηκε η ομάδα του
ΠΑΟΚ με τον Παπακωνσταν-
τίνου 16' για να ισοφαρίσει ο
Ατταλος στο επόμενο λεπτό με
τον Κουτσομύτη. Οι γηπεδούχοι
πήραν προβάδισμα στο σκόρ
στο 35' με τον Τζελάι  για να
φέρει το μάτς στα ίσια ο Ριζάι 43'.
Το κερασάκι στην τούτρα έβαλε
στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κατσίκης 90+.

Διαιτήτευσε ο Κουντουριώτης που απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρατ τους Κακοσίμο
68’ και Βικράν 73΄.

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Ρόκας, Χάντης( 67’
Αριστόπουλος) Παπαδόπουλος( 32’Βάσης) Στάθης,. Γαλάνος, Βικράν, Χωραβάτης( 56’
Κατσίκης) , Τζελάι, Κουτσομύτης, Ασλανίδης Απαζίδης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Βαγγέλης Μπάρδης): Πλατανιώτης , Κακοσίμος ,
Κουβίδης, Γκιόκας( 46’ Στέρπης) , Θεοδωρόπουλος, Κόρμαλης( 80’΄Κοπαλάς) , Λάσκος,
Ριζάι( 83’ Λάλας) ., Καζαντζίδης 

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού 2-1 την
ΑΕ Ζεφυρίου

ΗΕνωση Πανασπροπ-
υργιακού Δόξας επι-
κράτησε της ΑΕ Ζεφ-

υρίου με 2-1.
Τα τέρματα της ομάδος του

Κώστα Κρασώνη που τρόμαξαν
να κερδίσουν σημείωσαν οι:
Κουσίδης 2' Καλογρίδης 81'. Για
λογαριασμό της ΑΕΖ  σκόραρε
ο Ιακωβίδης με πέναλτι 18'.
Μάλιστα οι φιλοξενούνοι αγω-
νιζόντουσαν με 10 πάικτες απο
το 71' λόγω αποβολής με δεύτε-
ρη κίτρινη του Μηλούλη.

Διαιτήτευσε ο  Κουντουριώτης.Βοηθοί: (Σαββόγλου-Μηλιώνης)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Βανδώρος, Ευσταθιάδης, Τσιανάκας(88’ Πετσίτης), Βάσης, Φραγ-

κόπουλος, Νάκας, Γεωργιάδης(90’ Ντάριο), Κουσίδης, Ατματσίδης, Καλογρίδης(85’
Πετρολιακής), Τσεβάς.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Μανιώτης, Χαραλάμπους, Ντάη, Κίσσας, Σπυρίδης, Παναηλίδης(39’
Ράγγος), Ιακωβίδης, Μηλούλης, Δανιγγέλης(46’ Σφακιανάκης Α)., Λουφης , Δελής(55’
λ.τρ Σφακιανάκης Κ.) .

Βαριά ήττα του Ικάρου Νεοκτίστων
από τον Σκορπιό Φυλής

Βαριά ήττα υπέστη ο Ικαρ-
ος Νεοκτίστων από τον
Σκορπιό Φυλής με 2-5.

Τα τέρματα της ομάδος του
Παναγιώτη Λουμάκη σημείωσαν
οι: Θάνος 10’ Κίτσας 13’ Πουμπο-
υρίδης (43’ πέναλτι
62’),Σπηλιώπουλος 74’. Για την
ομάδα του Ζαχαρία Ιωάννου
σκόραρε ο Μάμμας (21 86’).

Διαιτητής ο Χαμπιλάι.Boηθοί:
Βαλκάνος-Νατσιόπουλος).

ΙΚΑΡΟΣ: Κάτσος(65’ λ.τρ.
Πετρίδης), Καραγιάννης, Μυλωνάς, Πετσόλι, Παπαντώνης, Θανάσης, Αργυρός(48’
Θωμόγλου), Διολέτης, Σότα(77’ Καραντζίδης), Αντωνίου, Μάμας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Χάζλαρης, Γκετσάι(53’ Νησίδης), Σουλιώτης, Μπελάλης, Μπήκας,
Κατσίβελας, Θάνος(62’ Κιουτουκτσής), Χατζηγιάννης, Κίτσας, Πουμπουρίδης(75’ Ελε-
υθεριάδης), Σπηλιώπουλος.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον
Σμπώκο για τα εξοπλιστικά

Ποινή ισόβιας κάθειρξης
επέβαλε το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημά-

των στον άλλοτε επικεφαλής της
Διεύθυνσης Εξοπλισμών του
υπουργείου Άμυνας Γιάννη
Σμπώκο και πολυετείς καθείρξεις
σε δύο ακόμη στελέχη της υπηρ-
εσίας για την υπόθεση της προ-
μήθειας του συστήματος τηλεπι-
κοινωνιών του Στρατού "ΕΡΜΗΣ
2", επί θητείας στο υπουργείο του
Άκη Τσοχατζόπουλου.

Το δικαστήριο, μετά από πολύμηνη διαδικασία, κήρυξε σήμερα ενόχους για βαριές
κατηγορίες τον Γιάννη Σμπώκο, που ήδη εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών για παράνομες
αμοιβές που έλαβε μαζί με τον κ. Τσοχατζόπουλο από τα υποβρύχια και τα TORM1, τον
πρώην αναπληρωτή διευθυντή Εξοπλισμών Αντώνη Κάντα και το στέλεχος της Διεύθυ-
νσης Εξοπλισμών Νίκο Λεονταρίτη.

Στον κ. Σμπώκο, επί σειρά ετών στενότατο συνεργάτη του Άκη Τσοχατζόπουλου, το
δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ στους δύο συγκατηγορουμένους
του δέχθηκε τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και της καλής συμπεριφοράς
μετά την πράξη. Έτσι στον κ. Κάντα επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών και στο κ. Λεον-
ταρίτη 20 ετών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για άμεση συνέργεια σε απιστία, με την επι-
βαρυντική περίπτωση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, ενώ ο Αντώνης Κάν-
τας βαρύνεται επιπλέον με τις κατηγορίες της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Στην υπόθεση ήταν κατηγορούμενος άλλος ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της
Διεύθυνσης Εξοπλισμών ο οποίος έχει αποβιώσει.

Για την προμήθεια του επίμαχου συστήματος τηλεπικοινωνιών του στρατού, φέρεται
να έχει τελέσει απιστία, κατά το κατηγορητήριο, και ο Άκης Τσοχατζόπουλος, αδίκημα
ωστόσο που έχει παραγραφεί για τον πρώην υπουργό καθώς δεν ασκήθηκε δίωξη από
τη Βουλή.

Ο Α. Κάντας , πρώην αναπληρωτής διευθυντής Εξοπλισμών, έχει ομολογήσει ότι
δωροδοκήθηκε για το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, ενώ ο άλλοτε προϊστάμενος του,
διευθυντής Εξοπλισμών Γ. Σμπώκος αρνείται την κατηγορία.

Προς 24ωρη απεργία η ΓΣΕΕ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προσανατολίζεται η ΓΣΕΕ στις 12
Νοεμβρίου, στην εν εξελίξει συνεδρίαση για το ασφαλιστικό και τα
προαπαιτούμενα.

Οι συνδικαλιστές χαρακτηρίζουν ανοησίες τα περί εξόδου στη σύνταξη
στα 67 ενώ προσθέτουν ότι δεν μπορούν να αναπληρώσουν οι εργαζόμε-
νοι την κρίση του ασφαλιστικού.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει την είσπραξη των ασφα-
λιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω αποδείξεων που
κόβουν τα καταστήματα ενώ διακινείται και σενάριο για επιβολή εισφοράς
σε μισθούς άνω των 2.000 ευρώ για το ασφαλιστικό.

Κινητοποιήσεις και από την ΠΟΕ-ΟΤΑ
Σε καταλήψεις και απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι

των δήμων αντιδρώντας σε μέτρα που προβλέπει το νέο μνημόνιο.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ – ΟΤΑ, ειδικότερα,αποφάσισε την πραγ-

ματοποίηση καταλήψεων σε όλα τα δημαρχεία και τους ΧΥΤΑ της χώρας
την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, καθώς και να μπει λουκέτο στους δήμους την
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου με 24ωρηπανελλαδική απεργία.

Για την προετοιμασία των κινητοποιήσεων καθώς και για την καταγραφή
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στην τοπική αυτο-
διοίκηση, έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή, σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας, πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή των μελών
των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας.

Ο κλάδος ζητεί να διατηρηθούν σε καθεστώς των βαρέων και ανθυγι-
εινών οι υπάλληλοι στην καθαριότητα, ενώ εκφράζονται αντιρρήσεις και σε
επικείμενες αλλαγές στο μισθολόγιο, την κινητικότητα και την αξιολόγηση.

ΕΣΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτεί κατά
100%, πτυχιούχους ανέργους

Ένα νέο πρόγραμμα
αρχίζει να τρέχει από το
ΕΣΠΑ που επιδοτεί

ανέργους έως και 100%. 
Στόχος του προγράμματος είναι

η στήριξη για την ανάπτυξη
υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότ-
ητας που θα συνδέεται άμεσα με
τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Για το λόγο αυτό το
πρόγραμμα στοχεύει στη δημιο-
υργία πολύ μικρών και μικρών,
βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφα-
ση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρό-
σωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης ή

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις

προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσ-

κληση του Προγράμματος.
Προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέ-

πει:
Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον

Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγ-
γελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης)

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επεν-
δυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).

Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν
η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερ-
βαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα
σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν
από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους τομείς προτεραιότητας
του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.
Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους

επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού

προϋπολογισμού της επένδυσης.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)

μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Χειροπέδες στον ληστή με το... φρεάτιο

Ενας 28χρο-
νος συνε-
λήφθη , για

κλοπή από κατά-
στημα ψιλικών, στον
'Αλιμο.

Ο συλληφθείς
χρησιμοποιώντας
καπάκι... φρεατίου
έσπασε τη τζαμαρία
του καταστήματος
και αφαίρεσε πλήθ-
ος πακέτων τσιγάρ-
ων. Από την έρευνα
που διενήργησε το
Τμήμα Ασφαλείας
Αλίμου, προέκυψε
ότι ο 28χρονος, με
την ίδια μέθοδο,
από τον περασμένο
Ιούλιο, εισερχόταν
σε καταστήματα στον Άλιμο και στην Αργυρούπολη, αφαιρώντας χρήματα, υπολογιστές
και διάφορα προϊόντα.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων, ενώ
συνεχίζονται οι έρευνες για τη συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ο
αλλοδαπός, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ειδικό ανακριτή.
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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.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο
για τις τηλεοπτικές άδειες

Στη δημοσιότητα δόθηκε
το νομοσχέδιο για τις
τηλεοπτικές άδειες

καθώς και η αιτιολογική έκθεση
που το συνοδεύει. 

Η αιτιολογική έκθεση του
νομοσχεδίου

Σύμφωνα με την αιτιολογική
έκθεση: «Με τις διατάξεις του
παρόντος σχεδίου νόμου επι-
διώκεται η ρύθμιση της διαδι-
κασίας αδειοδότησης των παρ-
όχων περιεχομένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκ-
πομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, προκειμένου να δια-
σφαλίζεται, όπως σε κάθε κράτος δικαίου αρμόζει, η νομιμότητα της λειτουργίας των
επιχειρήσεων αυτών κατά την ολοκλήρωση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή της
τηλεόρασης.».

Με το άρθρο 2 προβλέπεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τους
ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση των
συναρμόδιων υπουργών καθώς και ότι καθορίζονται με τους Χάρτες Συχνοτήτων οι
συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου,
συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους
υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή
κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των
ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. 

Στο άρθρο 4 αναφέρεται πως: Καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφ-
άλαιο που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία για
τις άδειες εθνικής εμβέλειας και συγκεκριμένα το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων
(8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προ-
γράμματος γενικού περιεχομένου, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ
για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματι-
κού περιεχομένου και το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγ-
ηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. 

Στο άρθρο 9 προβλέπεται πως το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής
εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά
μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από τετρακόσια (400) άτομα, το προσωπικό των υποψ-
ηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου
πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από διακόσια (200) άτομα
το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακ-
τήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από πενήντα (50)
άτομα και το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες περιφερειακής εμβέλειας ενημερ-
ωτικού ή μη χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον
από είκοσι (20) άτομα. 

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 10, οι μέτοχοι αυτών οι
οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφα-
λαίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής τους πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και υποχρεούνται να
προσκομίσουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

Πετρόπουλος: Το σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης δεν μπορεί να είναι σύστημα καταδίωξης

Την πεποίθηση ότι το
σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης δεν μπορεί

να είναι σύστημα καταδίωξης
διατύπωσε ο υφυπουργός
Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος,
στο Βήμα fm μετά τον σάλο που
δημιουργήθηκε για τις εισφορές
του ΟΑΕΕ.

Όπως τόνισε:
Δεν πρόκειται ούτε για εισφο-

ρές ούτε για φόρους. Είναι μια
παλιά πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ και
της ΕΣΕΕ να υπάρχει σύνδεση της εισφοράς με το εισόδημα, και ένας πρακτικός τρό-
πος που έλεγα από τότε που ήμουν διοικητής του ΟΑΕΕ για να εισπράττουμε τις εισφ-
ορές κατά τη διαμόρφωση του εισοδήματος κάθε επαγγελματία. Ένας τρόπος είναι
αυτός, και αν θα είναι ή όχι θα εξαρτηθεί από τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι θα
είναι. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση, με τα στελέχη που διαθέτει στο ΥΠΟΙΚ και τον
Τρύφωνα Αλεξιάδη, θα είναι αποτελεσματική ως προς την ειλικρινή δήλωση των εισοδ-
ημάτων και δεν θα έχουμε πρόβλημα.

Ο κ. Πετρόπουλος υπογράμμισε παράλληλα ότι ''δώδεκα δισεκατομμύρια ευρώ
οφείλουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Τους κυνηγούσε το Δημόσιο για να τους βάλει
φυλακή. Όλων των ειδών οι οφειλές έχουν μαζευτεί. Τα μισά να είχαμε, θα είχαμε λύσει
το πρόβλημα της ρευστότητας και των αναγκών» ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος και
συμπληρωσε: «Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να βρούμε ένα σύστημα που δεν θα δημιο-
υργεί οφειλέτες που θα καταδιώκονται. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί
να είναι σύστημα καταδίωξης. Πρέπει να είναι ειλικρινές και αντικειμενικό, και βεβαίως
θα πρέπει να έχει συνέπειες από εδώ και πέρα όποιος αποφεύγει να καταβάλλει''.

Αναφερόμενος, τέλος, στις συντάξεις και το ενδεχόμενο περικοπών είπε:
Θα προσπαθήσουμε και θα νοιαστούμε να μην υπάρχει καμία μείωση σε συντάξεις

κάτω των 1.000 ευρώ. Κάθε μήνα υπάρχει πρόβλημα με τις συντάξεις και την καταβο-
λή τους... Είναι πολλά τα ελλείμματα, και γι' αυτό λέμε να φτιάξουμε το νέο σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης, το οποίο θα είναι βιώσιμο και αποδοτικό στο μέλλον. Μας την
"πέσανε" μόλις το αναφέραμε. Να μην κάνουμε τίποτα; Να φοβούνται αν δεν κάνουμε
τίποτα! Να είναι έτοιμοι να δουν πώς θα ζήσουν μετά από κάποια χρόνια, αν τα αφή-
σουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι σήμερα.

Βερολίνο: Πρέπει να μπει τάξη στο Αιγαίο -
Δεν θα κρίνουμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές

Την ανάγκη να αποκα-
τασταθεί η τάξη και
να μπει τέλος στην

ανεξέλεγκτη δράση των
συμμοριών διακίνησης προ-
σφύγων στο Αιγαίο, τόνισε ο
γερμανός κυβερνητικός εκπρ-
όσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Ο γερμανός εκπρόσωπος
τόνισε ότι αποτελεί «ευρωπαϊ-
κή απόφαση» η τήρηση της
τάξης στο ζήτημα των διακιν-
ητών, ενώ αναφερόμενος στις
ελληνικές αντιδράσεις, διευ-
κρίνισε ότι το Βερολίνο δεν
μπορεί να κρίνει τις διαφορές
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Είναι ευρωπαϊκή πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, καθώς και ότι είναι
προς το συμφέρον της Ευρώπης και της Γερμανίας να υπάρξει έλεγχος των διακινητών
και ελεγχόμενη, οργανωμένη, μετανάστευση» τόνισε, στον απόηχο της επίσκεψης της
γερμανίδας καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ στην Τουρκία. 

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτό το
ενδεχόμενο κοινών περιπολιών Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο, θέμα που έχουν θέσει
εμμέσως πλην σαφώς Βερολίνο και Βρυξέλλες.
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Φίλης: Την επόμενη χρονιά θα προχωρή-
σουμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Μεγάλη πιθανότητα για
προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού στην παι-

δεία την επόμενη χρονιά, προκει-
μένου να μην υπάρχουν εκατον-
τάδες κενά στα σχολεία εξέφρασε
ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων σε συνάντηση
που είχε σήμερα με το ΔΣ της
ΟΛΜΕ. 

Όπως τόνισε ο κ. Φίλης, συνο-
λικά, το υπουργείο έχει προχωρή-
σει σε προσλήψεις 14.000 αναπ-
ληρωτών, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των τελευταίων προσλήψεων που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα
και αναμένεται, μέσα στην εβδομάδα, να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Φίλη:
Έχουμε μια εικόνα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σύντομα και

σε αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα
καθεστώς ευκαιριακών διορισμών αναπληρωτών κάθε χρόνο, αλλά θα προχωρήσουμε
την προσπάθεια μας, την επόμενη χρονιά αναλόγως με τα δημόσια οικονομικά, να
προχωρήσουμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ έκανε λογο για 2.000 κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας της χώρας, τα οποία θα παραμείνουν ακάλυπτα, μετά και τις προ-
σλήψεις στις οποίες θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα το υπουργείο, καθώς δεν έχουν
διασφαλιστεί πιστώσεις για την κάλυψη τους. Από την πλευρά του υπουργείου, ωστό-
σο, τα κενά αυτά θεωρούνται διαχειρίσιμα.

Επίσης, από τη συζήτηση προέκυψε ότι το υπουργείο είναι ανοικτό σε διάλογο για να
βρεθεί λύση για τα άμεσα λειτουργικά ζητήματα, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το
σύστημα διορισμών και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, ενώ για τα ζητήματα συντα-
ξιοδότησης και μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, η ηγεσία του υπουργείου παρέπεμψε
το συνδικαλιστικό όργανο στα καθ' υλην αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Τέλος, σχετικά με τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο κ. Φίλης δήλωσε ότι είναι ένα
ζήτημα το οποίο μελετάται και για το οποίο θα υπάρξει σύντομα απόφαση από την
κυβέρνηση.

Κομισιόν: Η Αθήνα πρέπει να συμφ-
ωνήσει με τους θεσμούς το δεύτερο

πακέτο μέτρων

«Η Ελλάδα πρέπει να συμφωνήσει με τους θεσμούς τις προσεχείς εβδομάδες για
την επόμενη δέσμη μέτρων» τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, επιβε-
βαιώνοντας ότι το κουαρτέτο θα έρθει στην Ελλάδα την Τετάρτη.

Όπως είπε η Αννίκα Μπράιντχατ, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των προαπαιτουμένων που ψηφίστηκαν την Παρ-
ασκευή. 

Η εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί ανέφερε ότι οι συνομιλίες
μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών με τις ελληνικές αρχές θα διαρκέσουν τρεις ημέρ-
ες, από Τετάρτη έως Παρασκευή, ενώ σημείωσε ότι τα τεχνικά κλιμάκια της Επιτροπής
βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Οι θεσμοί, σύμφωνα με την κ. Μπράιντχατ θα αξιολογή-
σουν τη συμβατότητα των προαπαιτουμένων που ψηφίστηκαν πρόσφατα, με τις απαι-
τήσεις των πιστωτών.

Τέλος, υπενθύμισε, ότι η δεύτερη δέσμη των προαπαιτουμένων αναμένεται να συμφ-
ωνηθεί με τις ελληνικές Αρχές εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. «Η επιτυχής υλο-
ποίηση της δεύτερης δέσμης των προαπαιτουμένων θα αποδεσμεύσει την επόμενη
υποδόση, ύψους 1 δισ. ευρώ» υπογράμμισε.
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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 Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015
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