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Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
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Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
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Ασπρόπυργος Αττικής
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Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
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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
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Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,

2105580002

Ελευσίνα
Γκολέμη Γεωργία Δ.) Παγκάλου & Χατζηδάκη,

2105546444

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Αχαρνές
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,

2102448377

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,

2102322141

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου -

Δάσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
βροχοπτώσεις

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 24
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 71%3

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς,

Ευκρατία, Ευκρατούλα
Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία
Χριστόδουλος 

Έντονες αντιδράσεις στο
Δημοτικό Συμβούλιο 

Μάνδρας-Ειδυλλίας που
έγινε στα Βίλια

Απο το 2011 είναι παρατηρείται η χωροθέτηση
στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού εγκαταστά-
σεων ιχθυοκαλλιέργειας. Έπρεπε να περάσουν

4 χρόνια ωστε το παραπάνω γεγονός να γνωστοποιηθεί
στους δημότες της Μάνδρας - Ειδυλλίας και ιδιαίτερα των
Βιλίων. 

Τα παραπάνω είναι μερικά απο αυτά που ελέχθησαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την περασμένη Δευ-
τέρα στο δημοτικό κατάστημα των Βιλίων οπου μέσα σε
ένταση και αντεγκλήσεις ακούστηκαν πολύ σοβαρά
πράγματα με το θέμα.

Στην εισήγησή της η Δήμαρχος κα Ιωάννα Κριεκούκη
αφού μετέφερε το ιστορικό της υπόθεσης που χρονολο-
γείται απο το 2011 επέριψε ευθύνες στην προηγούμενη
Δημοτική Αρχή του Γεωρ. Δρίκου καθως όπως ανέφερε
δεν έκανε τίποτα ώστε να εμποδίσει τις αποφάσεις για την
εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών στο Πόρτο Γερμενό.
Επέριψε επίσης ευθύνες στον Αντιεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής κο Ιω. Βασιλείου και στον Δημοτικό Σύμβουλο κο
Αθαν. Πανωλιάσκο λέγοντας πως ενω ήξεραν για το θέμα
και την εξέλιξή του δεν ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή.

Η κα Κριεκούκη αναφερόμενη δε στα έγγραφα που κοι-
νοποιήθηκαν προς τον Δήμο το 2015 οπου έκαναν γνω-
στό το πρόβλημα είπε πως οι υπεύθυνοι υπάλληλοι του
Δήμου δεν της κοινοποίησαν αυτά τα σοβαρότατα έγγρα-

φα με αποτέλεσμα να μην έχει η ίδια γνώση για το ζήτ-
ημα.  Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήδη οι υπεύθυνοι
υπάλληλοι μετακινήθηκαν απο τις θέσεις τους και μολις
έλαβε γνώση του γεγονότος συγκάλεσε εντός τεσσάρων
ημερών Δημοτικό Συμβούλιο στην περιοχή των Βιλίων
ωστε να έχουν άμεση ενημέρωση οι δημότες της περ-
ιοχής. 

Στη συνέχεια της συζήτησης τον λόγο πήραν επικεφα-
λής μαζικών φορέων και συλλόγων οι οποίοι στις τοποθ-
ετήσεις τους ανέφεραν πως πρέπει να αντιμετωπιστεί
συλλογικά το θέμα μέσω νομικών προσφυγών πράγμα
που η Δημοτική Αρχή είχε προτείνει. Σε άλλο σημείο της
συνεδρίασης παίρνοντας τον λόγο ο κος Αθαν. Πανω-
λιάσκος αντέκρουσε τα επιχειρήματα της κας Κριεκούκη

για το πρόσωπό του λέγοντας πως η συμμετοχή του στην
αντιπεριφέρεια είναι καθαρά εθελοντική

Σημειώνουμε εδώ οτι στη συνεδρίαση ακούστηκε πολ-
λές φορές το όνομα του πρώην Δημάρχου κου Δρίκου ο
οποίος απουσίαζε απο τη συνεδρίαση. Πριν τη συνεδρία-
ση αυτή μοιράστηκε φυλλάδιο απο τον συνδυασμό του
κου Δρίκου το οποίο επέρριπτε ευθύνες στην νην Δημοτι-
κή Αρχή το οποίο η κα Κριεκούκη το χαρακτήρισε κατά-
πτυστο. 

Στο τέλος της συνεδρίασης σύσσωμο το Δημοτικό
Συμβούλιο και οι Φορείς αποφάσισαν δυναμικές κινητο-
ποιήσεις, προσφυγή στη δικαιοσύνη ωστε να αποτραπεί
η εγκατάσταση ιχυθοκαλλιεργειών στο Πόρτο Γερμενό.

Τελειώνοντας πιστεύουμε πως η περιοχή του Πορτο
Γερμενού πρέπει να διαφυλαχθεί ως "κόρη οφθαλμού"
καθως δεκάδες χιλιάδες κόσμου -κυρίως το καλοκαίρι-
επισκέπτονται αυτόν τον εξαιρετικό φυσικό χώρο. Ελπίζο-
υμε να ευοδώσουν οι κινητοποιήσεις της Δημοτικής
Αρχής των Φορέων και των Συλλόγων.

Χριστοφιλοπούλου: Να
σταματήσει να περιφέρεται

ψευδόμενος για το
Ασφαλιστικό ο
Κατρούγκαλος

«Να σταματήσει να περιφέρεται ψευδόμενος
για το Ασφαλιστικό, δημιουργώντας τεράστια
σύγχυση και αγωνία σε συνταξιούχους και

ασφαλισμένους» κάλεσε τον υπουργό Εργασίας
Γιώργο Κατρούγκαλο η αρμόδια για την Κοινωνική
Πολιτική βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης
Εύη Χριστοφιλοπούλου.

«Τον καλούμε να μην κρύβεται άλλο πίσω από
την κουρτίνα της Επιτροπής που ο ίδιος διόρισε,
και να καταθέσει στην κοινωνία και τη Βουλή τις
προτάσεις της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό. Να

έχει υπόψη του πάντως, ότι δεν θα επιτρέψουμε οι
αλλαγές στο Ασφαλιστικό να οδηγήσουν στην
κατεδάφιση του συστήματος και στη
βαλκανοποίηση των συντάξεων, σε συντάξεις των
390 ευρώ, δηλαδή σε συντάξεις πείνας», τονίζει σε
ανακοίνωσή της η κ. Χριστοφιλοπούλου.
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Γέμισε μαθητές το καρνάγιο
στην παραλία Ελευσίνας

Εκαντοντάδες μαθητές την
περασμένη Παρασκευή
απο το Πρώτυπο Γυμά-

σιο Αναβρύτων επισκέφθηκαν την
παραλία της Ελευσίνας. Ξεχώρισε
όμως η επίσκεψή του στο καρνά-
γιο στο Καλυμπάκι οπου οι εκπαι-
δευτικοί και κυρίως ο ιδιοκτήτης
της επιχείρησης του καρνάγιου
κος Νικητάκης εκτος απο την φιλο-
ξενία του μετέφερε τις εμπειρίες
του και την γενικότερη εικόνα της
ναυτιλίας. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στους
εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου
ωστε οι μαθητές να έχουν μια εικό-
να απο πρώτο χέρι για το τι

συμβάνει στα καρνάγια και στην παράκτια ζώνη της Ελευ-
σίνας. Ας ελπίσουμε η κίνηση αυτή να βρεί μιμητές και απο
άλλα σχολεία.

Παρακάτω μεταφέρουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό:

Σενάριο – βόμβα για
αντικατάσταση της 

Μέρκελ από τον Σόιμπλε

Κά θ ε
η μ έ ρ α
π ο υ

περνάει η πίεση
προς την Άνγκε-
λα Μέρκελ για
τον τρόπο που η
κυβέρνησή της
διαχειρίζεται το
π ρ ο σ φ υ γ ι κ ό
αυξάνει, τόσο
εντός, όσο και
εκτός της Γερμανίας. Ο αναβρασμός που επικρατεί στη
χώρα, έχει τον αντίκτυπό του στα ποσοστά δημοτικότ-
ητάς της, κατ' επέκταση για πρώτη φορά στη δεκαετία της
διακυβέρνησής της το φως της δημοσιότητας σενάρια
που κάνουν λόγο για... αντικατάστασή της, με τα ονόμα-
τα των επίδοξων διαδόχων της να προκαλούν έκπληξη. 

Όπως γράφει το πολιτικό περιοδικό Cicero, το προ-
σφυγικό προκαλεί στη Μέρκελ τις μεγαλύτερες αναταρ-
αχές κατά τη διάρκεια της θητείας της. Η κριτική για τους
χειρισμούς της ίδιας και της κυβέρνησής της είναι έντονη,
έρχεται από τα δεξιά της και το κυριότερο: Από έναν
«σύμμαχό» της, τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της
Βαυβαρίας και πρόεδρο των Χριστιανοκοινωνιστών
(CSU) Χόρστ Ζέεχοφερ, ο οποίος κατά το περιοδικό
υποσκάπτει ανοιχτά πλέον την καγκελάριο. 

Μία αρνητικά φορτισμένη ατμόσφαιρα έχει αρχίσει και
δημιουργείται στις γερμανικές πόλεις. Οι όλο και δυνα-
μικότερες κινητοποιήσεις του ξενοφοβικού κινήματος
Pegida, η απόπειρα δολοφονίας της υποψήφιας
δημάρχου της Κολωνίας και η άνοδος των ευρωσκεπτικι-
στών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είναι οι άμεσες
παρενέργειες οι οποίες και αποτυπώνονται στις δημοσ-
κοπήσεις όπου η Μέρκελ έχει χάσει 9 μονάδες στους
δείκτες δημοτικότητας μέσα σε 10 εβδομάδες.

Αλλά και στην Ευρώπη, όλο και περισσότερες χώρες
άρχισαν να διαχωρίζουν τη θέση τους από τη Γερμανία
ως προς το προσφυγικό, με χαρακτηριστικότερα τα παρ-
αδείγματα των χωρών της Βαλτικής, που πλέον αμφι-
σβητούν ανοιχτά τις αποφάσεις της ΕΕ αλλά και της ίδιας
της Μέρκελ. 

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα σενάρια για το μέλλον της
Μέρκελ στην καγκελαρία: Το Cicero αναφέρει πως μέσα
στο CDU έχουν ήδη αρχίσει τα σενάρια για το κατά
πόσον η ανατολικογερμανίδα πολιτικός θα συνεχίσει να
κυβερνά. 

Άρχισε η ονοματολογία
Μάλιστα, το τηλεοπτικό δίκτυο N-Tv, προχωράει πολλά

βήματα πιο πέρα και κάνει ευθεία αναφορά σε σενάρια
για ενδεχόμενη αντικατάσταση της Μέρκελ και
μετακίνησή της στην ηγεσία κάποιου διεθνούς οργανι-
σμού μεγάλου κύρους, όπως ο ΟΗΕ όπου το 2016 θα
πραγματοποιηθούν εκλογές για το νέο γενικό γραμματέα.
Στη Γερμανία ήδη η καγκελάριος θεωρείται ως ιδανική
αντικαταστάτρια του Μπαν Κι Μουν, καθώς πολλοί θεω-
ρούν πως έχει τα εφόδια που απαιτούνται για μία τόσο
σημαντική θέση.

Η έκπληξη εστιάζεται ωστόσο στα σενάρια γύρω από
τους αντικαταστάτες της. Θα μπορούσε ο Ζίγκμαρ Γκάμ-
πριελ να αποσύρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση
του μεγάλου συνασπισμού και να συνεργαστεί με τους
Πράσινους και το αριστερό Die Linke; Θα μπορούσε να
διεκδικήσει την καγκελαρία ο σκληροπυρηνικός πρωθυ-
πουργός της Βαυαρίας Χορστ Ζεεχόφερ ή θα γίνει καγ-
κελάριος ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε; 

Σε κάθε περίπτωση, η λύση της «αντικατάστασης»
φαίνεται πως ικανοποιεί το κυβερνών CDU, όπως σχο-
λιάζει το N-Tv. Και αυτό γιατί σε μία τέτοια περίπτωση θα
μπορούσε να επανεξεταστεί η μεταναστευτική πολιτική
της Γερμανίας, χωρίς να προκληθεί πολιτικός σάλος... 

Σε κάθε περίπτωση, κομβικό σημείο για την μέλλον της
Μέρκελ στην καγκελαρία αναμένεται να αποδειχθεί οι
τοπικές εκλογές της 13ης Μαρτίου στα κρατίδια του
Μπάντεν, της Ρηναρίας και της Σαξονίας, όπου η προεκ-
λογική εκστρατεία θα επικεντρώσει εκ των πραγμάτων
στο προσφυγικό. Ήδη στο εσωτερικό του CDU οι ανα-
μέτρηση αυτή έχει λάβει χαρακτήρα ψήφου εμπι-
στοσύνης στο πρόσωπο της Γερμανίδας καγκελαρίου και
από το αποτέλεσμα θα εξαρτηθούν πολλά... 
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Άριστες εντυπώσεις από τους Συλλόγο-
υς του Δήμου Φυλής στην 4η Συνάντηση
Πολιτιστικών Συλλόγων Δυτικής Αττικής

ΟΔήμαρχος  Χρή-
στος Παππούς
και πολλά μέλη

της Διοίκησης του Δήμου
Φυλής, έδωσαν το
«παρών» στην 4η συνάν-
τηση Πολιτιστικών
Φορέων Δυτικής Αττικής,
που έλαβε χώρα στο χώρο
της Ελαιουργίας στην
Ελευσίνα, από 15-18
Οκτωβρίου, προκειμένου
να χειροκροτήσουν και να
συγχαρούν τους δραστήρ-
ιους πολιτιστικούς Συλλό-
γους από Άνω Λιόσια,
Ζεφύρι και Χασιά, που
συμμετείχαν στη φετινή
διοργάνωση, αφήνοντας
άριστες εντυπώσεις. 

Στη φετινή διοργάνωση
έλαβαν μέρος με τα χορευ-
τικά τους αλλά και με
«περίπτερα» οι εξής
Σύλλογοι: Σύλλογος
Αρβανίτικου Πολιτισμού
Άνω Λιοσίων η «Γρίζα» (με
λαογραφικό περίπτερο,
χορούς και παραδοσιακά
θεατρικά δρώμενα), Σύλλογος «ΦΥΛΑΣΙΑ» Γυναικών Φυλής (με λαογραφικό περίπτερο
και χορούς), ΕΠΟΣ Φυλής (με περίπτερο κι έντυπο υλικό με την πολυσχιδή δράση του),
Σκακιστικός Όμιλος ΔΗΚΕΠ Άνω Λιοσίων (με περίπτερο κι έντυπο ενημερωτικό  υλικό),
Σύλλογος Μακεδόνων Θρακών Φυλής (με περίπτερο και χορούς), Σύλλογος Ποντίων
Φυλής (με περίπτερο και χορούς), Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου (με λαογραφικό
περίπτερο και χορούς), Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων (με χορούς και παραδοσια-
κά θεατρικά δρώμενα), Σύλλογος Κρητών Φυλής (με χορούς). Απλά, ήταν όλοι τους
υπέροχοι!  

Ο λαϊκός πολιτισμός είναι ο
καθρέφτης ενός λαού

Το Δ. Σ. και η πρόε-
δρος του Τμήματος
Πολιτισμού του

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
θέλουν να ευχαριστήσουν
την Περιφέρεια Αττικής
,ιδιαίτερα την Περιφερει-
άρχη κ. Ρένα Δούρου , τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάν-
νη Βασιλείου και τους συνε-
ργάτες τους για την διοργά-
νωση της 4ης Συνάντησης
Πολιτιστικών Φορέων,
σημαντικού θεσμού που
ενεθάρρυνε  πολιτιστικούς
φορείς και συλλόγους της Δυτ. Αττικής  να δραστηριοποιηθούν δυναμικά και μέσα από
συμμετοχικές διαδικασίες  να παράξουν πολιτισμό. 

Ο λαϊκός πολιτισμός είναι ο καθρέφτης ενός λαού. Μέσα στο χώρο της Ελαιουργικής
στην Ελευσίνα με ένα μαγικό τρόπο, τα ήθη , τα έθιμα, οι  ιδιαιτερότητες των διαφορε-
τικών πολιτισμικών κοινοτήτων συνέθεσαν  μια πραγματικότητα που περικλείει με σεβα-
σμό  τις αναμνήσεις, τις παραδόσεις, αλλά συγχρόνως δημιουργεί και παρουσιάζει την
εικόνα  του σήμερα  με ποιότητα ,  ανώτερη αισθητική  και αρμονία .

Οι πολιτιστικοί  σύλλογοι απέδειξαν -για μια ακόμη φορά- ότι  αποτελούν στηρίγματα
της παράδοσης, γνωρίζουν πώς να την διασώζουν, πως να   την μετουσιώνουν από
μουσειακό είδος σε ζωντανό οργανισμό και να την παραδίδουν  στους νέους.

Ανασύροντας τη γνώση , τη σοφία και τις αξίες του παρελθόντος  βαδίζουμε με σιγο-
υριά  , επαναπροσδιορίζοντας τα νέα δεδομένα  για  ένα μέλλον καλλίτερο .Για όλους
αυτούς τους λόγους   η Ελευσίνα  υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα  Ευρώπης το
2021, προσδοκεί να γευτεί  το ταξίδι  της αυτοβελτίωσης, της αειφορίας  και  του προ-
γραμματισμού για το ευ ζην.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους,  διοργανωτές και συμμετέχοντες.

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

«Δεν ήταν πρόταση της Κομισιόν»
Μοσκοβισί: Ευθύνη της κυβέρνησης 

η επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Απ ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή
ευθύνη της
ε λ λ η ν ι κ ή ς

κυβέρνησης είναι η απόφ-
αση για επιβολή ΦΠΑ 23%
στην ιδιωτική εκπαίδευση
ή η εξεύρεση ισοδύναμων
δημοσιονομικών μέτρων,
σύμφωνα με τον αρμόδιο
Επίτροπο Οικονομικών
Υποθέσεων της Κομισιόν,
Πιέρ Μοσκοβισί. 

Η Επιτροπή «είναι
έτοιμη να συζητήσει με τις
αρχές οποιοδήποτε μέτρο
μπορεί να φέρει εις πέρας την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μνημονίου» προ-
σθέτει, ενώ επαναλαμβάνει ότι δεν πρότεινε η Κομισιόν το συγκεκριμένο μέτρο.

Τα παραπάνω ανέφερε την Τρίτη ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων
της Κομισιόν, Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε κοινή επιστολή που είχαν αποστείλει από
τις 20 Αυγούστου η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη και ο τομε-
άρχης Παιδείας της ΝΔ καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης.

«Πριν από τις εθνικές εκλογές, η ελληνική υπηρεσιακή κυβέρνηση αποφάσισε να ανα-
βάλει την εφαρμογή του μέτρου για τον ΦΠΑ για τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για
τις 16 Οκτωβρίου. Η νέα κυβέρνηση, κατά συνέπεια, θα μπορεί να λάβει μία απόφαση
για το αν προτίθεται να εφαρμόσει την αρχική πρωτοβουλία, ή αν θα βρει εναλλακτικά
δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση», τονίζει
στην απάντησή του ο κ. Μοσκοβισί.

Διευκρινίζει δε ότι δεν ήταν πρόταση της Κομισιόν η επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση. «Η Επιτροπή δεν ζήτησε από την Ελλάδα να αλλάξει τη νομοθεσία σχετι-
κά με τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει με τις
αρχές οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να φέρει εις πέρας την πλήρη εφαρμογή των
δεσμεύσεων του Μνημονίου», επισημαίνει.

Στον Άγιο Γιώργη της Ζωφριάς η αγαπημένη
ερμηνεύτρια Μαρίζα Κωχ την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου

Ζωφριᾶς σᾶς προσκαλεῖ νά λαμ-
πρύνετε μέ τήν παρουσία σας
τήν Ἑορταστική Ἐκδήλωση πού
θά πραγματοποιηθεῖ μέ τήν
εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στό
χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τήν Κυρ-
ιακή 1η Νοεμβρίου καί ὥρα 7 τό
ἀπόγευμα. 

Τήν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θά
περιλαμβάνει ἐπίκαιρη ὁμιλία,
θεατρικό δρώμενο – κωμωδία μέ
διδακτικό περιεχόμενο, ἐπίκαιρα τραγούδια καί ποιήματα, θά τιμήσει μέ τήν παρουσία
της ἡ γνωστή ἀνά τό Πανελλήνιο καί καταξιωμένη Καλλιτέχνις ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ, πού μαζί
μέ τά παιδιά πού θά παρευρίσκονται στή Γιορτή, θά δώσει τό δικό της «χρῶμα» καί
συνάμα τά δικά της μηνύματα γιά τήν Ἐπέτειο. 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ
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«Η Ελλάδα δεν είναι κράτος...»
Σόιμπλε: Ο Σαμαράς ήταν διστακτικός,

ο Τσίπρας έλεγε ανοησίες...

Με δηκτική διάθε-
ση περιγράφει
την κατάσταση

στην Ελλάδα ο γερμανός
υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
μιλώντας στην Liberation,
στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ για
την Ελλάδα. Για τον Αλέξη
Τσίπρα αναφέρει ότι έλεγε
ανοησίες στο λαό όταν
υποσχόταν πως οι γερμανι-
κές αποζημιώσεις θα μείω-
ναν το χρέος, ενώ για τον
Αντώνη Σαμαρά λέει ότι
ήταν «πολύ διστακτικός» στην πολιτική του τους τελευταίους έξι μήνες πριν από τις
εκλογές του Ιανουαρίου.

Αυτό -μαζί με τις δημοσκοπήσεις- ήταν για τον γερμανό υπουργό Οικονομικών ενδεικ-
τικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τις εκλογές του Ιανουαρίου.

Για την Ελλάδα λέει ότι είναι κράτος αδύναμο και δυσλειτουργικό, ενώ επικαλείται και
την φράση του προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ότι «οι έλληνες είναι ένας
σπουδαίος λαός, αλλά η Ελλάδα δεν είναι κράτος».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Γερμανία ποτέ δεν έθεσε τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου
ως τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ωστόσο σημειώνει ότι την πρόταση για «time out», δηλα-
δή να αποχωρήσει η Ελλάδα από την ευρωζώνη για κάποιο διάστημα, στήριξαν οι 15
από τους 18 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, δηλαδή όλοι πλην του Γάλλου,
του Ιταλού και του Κύπριου.

Για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου από τον Αλέξη Τσίπρα, τη
στιγμή που όλοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι ένας συμβιβασμός ήταν κοντά, ο
Β.Σόιμπλε λέει: «Τα χάσαμε όλοι. [...] Κανείς δεν κατάλαβε ποια ήταν η στρατηγική του,
ούτε αν είχε πραγματικά σχεδιάσει το δημοψήφισμα».

Και η συνέχεια ήταν το ίδιο ασαφής, συνεχίζει ο Σόμπλε, και λέει: «Παρ' όλο που ο
ελληνικός λαός τον ακολούθησε και είπε 'όχι' σε ποσοστό 60% στο πρόγραμμα βοήθει-
ας, εκείνος αποφάσισε να το εφαρμόσει. Και οι Έλληνες αποδέχτηκαν αυτή την ανατρ-
οπή. Αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι Έλληνας» αναφέρει.

Από το Δήμο Φυλής οι περισσότεροι άνεργοι
για το επισιτιστικό πρόγραμμα Δυτικής Αττικής

11.942 άτομα, ανα-
δείχτηκαν ωφελούμε-
νοι στο Επισιτιστικό
Πρόγραμμα Δυτικής
Αττικής για τους
Απόρους

Σχεδόν 12.000
αιτήσεις πολιτών της
Δυτικής Αττικής
εγκρίθηκαν στο Πρό-
γραμμα ΤΕΒΑ (Επισι-
τιστικής και Υλικής
Συνδρομής για τους
Απόρους).

Οι περισσότεροι
ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο ι
προέρχονται από το
Δήμο Φυλής, ενώ
σημαντικός αριθμός
δημοτών από τον
Ασπρόπυργο και από τα Μέγαρα θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Αναλυτικά οι
αιτήσεις που εγκρίθηκαν ανά εταίρο στη Δυτική Αττική:

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ   5.138
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   2.713
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ   2.379
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   634
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ   532
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    305
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΙΛΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ    230
Η πρώτη διανομή τροφίμων αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ μέσα στο 2015 ανα-

μένεται να πραγματοποιηθούν τρεις συνολικά διανομές τροφίμων και βασικών ειδών
διαβίωσης.

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία ωφελούμενων:
ΑΝΔΡΕΣ    5.340
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  6.602
ΒΡΕΦΗ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΤΟ 2015)  100
ΒΡΕΦΗ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΤΟ 2014)  256
ΒΡΕΦΗ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΤΟ 2013)  317
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  26,8

Σαββαΐδου: «Αρνούμαι να παραιτηθώ,
αβάσιμες οι κατηγορίες σε βάρος μου»

Την άρνησή της να
παραιτηθεί ανα-
κοίνωσε η Γενική

Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων, απορρίπτοντας το
αίτημα του Πρωθυπουργού
εξαιτίας της ποινικής δίωξ-
ης που έχει ασκηθεί σε
βάρος της για παράβαση
καθήκοντος, αλλά και την
εμπλοκή της σε δέυτερη
υπόθεση ως ύποπτη για
απιστία σε βαθμό κακο-
υργήματος. 

Σε μια 6σέλιδη επιστολή
της η Κατερίνα Σαββαΐδου
γνωστοποιεί την πρόθεσή της να μην παραιτηθεί και παρέχει εξηγήσεις για τις δύο δικα-
στικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται.

«Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται είναι αβάσιμες νομικά και έχουν σκοπό να πλή-
ξουν την εντιμότητα και την αξιοπρέπειά μου, καθώς και στο πρόσωπό μου, την ανεξα-
ρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» επισημαίνει και υπογραμμίζει ότι
σε καμία περίπτωση οι ενέργειές της δεν ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο. 

Ο Δημήτρης Τσακίρης νέος
διοικητής στον ΟΑΕΕ

Τον διορισμό του
Δημήτρη Τσακίρη
στη θέση του Διοικ-

ητή του Οργανισμού Ασφά-
λισης Ελευθέρων Επαγγε-
λματιών (ΟΑΕΕ) ενέκρινε η
Επιτροπή Δημοσίων
Επιχειρήσεων, Τραπεζών,
Οργανισμών Κοινής Ωφέ-
λειας και Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, με τις θετι-
κές ψήφους των βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Ο διορισμός του κ.
Τσακίρη, έλαβε 12 θετικές
ψήφους, 5 αρνητικές, και μία λευκή ψήφο. «Παρών» δήλωσαν οι τρεις βουλευτές από
την Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή ενώ λευκή ψήφο έδωσε
το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

«Τα πολυσέλιδα βιογραφικά δεν έσωσαν τα Ταμεία» απάντησε στις αιτιάσεις της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης και ειδικότερα σε σχόλιο του Χρήστου Σταϊκούρα, για «φτωχό
βιογραφικό μόλις 11 γραμμών», που κατέθεσε ο νέος Διοικητής του ΟΑΕΕ Δημήτρης
Τσακίρης.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε στα οικονομικά του Οργανισμού και
σημείωσε ότι είναι ελλειμματικός επί σειρά ετών. Πρόσθεσε, ότι το έλλειμμα είναι σήμε-
ρα στα 347 εκατ. ευρώ και εκτίμησε ότι θα ανέλθη έως το τέλος του έτους στα 546 εκατ.
ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο Διοικητή του ΟΑΕΕ, οι ανείσπρακτες εισφορές φθάνουν τα 10 δισ.
ευρώ και το σύνολο των οφειλετών τις 529.000, ενώ πρόσθεσε ότι τα 1,3 δις ευρώ
οφείλονται από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν διακόψει την απασχόλησή τους.

«Ο αριθμός των ασφαλισμένων έχει μειωθεί κατά 15% και το ύψος των εισφορών
κατά 28%», είπε ο κ. Τσακίρης, και σημείωσε ότι μόνο το 57% των συνταξιούχων του
Οργανισμού είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ενώ οι υπόλοιποι είναι συνταξιούχοι λόγω
θανάτου ή λόγω αναπηρίας.

Σε ότι αφορά τέλος την πορεία της ρύθμισης των 100 δόσεων ο Διοικητής του ΟΑΕΕ,
ανέφερε ότι στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015, έχουν ενταχθεί 140.000 ασφαλισμένοι
και έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους, 110 εκατ. ευρώ.
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Ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο Σχο-
λείο».στο πλαίσιο δράσεων δημόσιας

υγείας του Θριασίου Νοσοκομείο

ΟΤομέας Δημόσιας Υγείας
του Γενικού Νοσοκομείου
Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» σε

συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,
πραγματοποιούν την Παρασκευή
στις 23 Οκτωβρίου 2015  Ημερίδα
με τίτλο «Προαγωγή Υγείας στο
Σχολείο».

Η ανωτέρω εκδήλωση εντάσσεται
στο πλαίσιο δράσεων δημόσιας
υγείας του Θριασίου Νοσοκομείο
και στοχεύει στην κάλυψη των αναγ-
κών εκπαιδευτικών και επαγγελμα-
τιών υγείας, για συνεχιζόμενη
έγκυρη ενημέρωση και  διεύρυνση
γνώσεων σε ζητήματα  προαγωγής
υγείας στο σχολικό περιβάλλον,
καθώς και στην ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση των γονέων σε
επίκαιρα ζητήματα, όπως η ασφά-
λεια στο διαδίκτυο, η ενδοσχολική
βία κ.α

Η Ημερίδα είναι υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας και θα διε-
ξαχθεί στο Αμφιθέατρο του
Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», 08.00-
14.00μμ.

Απευθείνεται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, γονείς και έχει ελεύθερη
συμμετοχή.

Στο προσκήνιο ο καθαρισμός
των ρεμάτων

Οκαθαρισμός των
ρεμάτων στις περ-
ιοχές της Περιφέρει-

ας Αττικής έχει επιστρέψει,
μαζί με τις πρώτες
βροχές,στη δημοσιότητα για
να μας υπενθυμίσει πόσο
πίσω έχουμε μείνει σε θέμα-
τα-αυτονόητα-όπως το να
είναι καθαρά και ασφαλή τα
ρέματα που διατρέχουν την
Αττική.

Ειδικά στους δήμους Αχα-
ρνών, Φυλής και Ιλίου τα
ρέματα «παίζουν» καθοριστικό ρόλο στη θωράκιση των περιοχών από πλημμυρικά
φαινόμενα και γι αυτό θεωρείται υψίστης σημασίας ο καθαρισμός και η κατασκευαστική
τους επάρκεια.

Η κατάσταση,δε, δεν έχει αλλάξει- παρά ελάχιστα-μετά τις περυσινές πλημμύρες
σ΄αυτούς τους δήμους.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής παραθέτει μια αράδα επιχειρήματα σχετικά
με τον καθαρισμό των ρεμάτων, θέλοντας κυρίως να διασκεδάσει τις αρνητικές
εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν  από δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα:

Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου αναφορικά με το πρόγραμμα αντιπλημμυρικής

προστασίας της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων, οφείλουμε
για την αποκατάσταση της αλήθειας να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ουδείς μπορεί να διεκδικεί το μονοπώλιο της οικολογικής ευαισθησίας.
Ιδιαίτερα, δε, όταν η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και η παράταξη Δύναμη

Ζωής  απαρτίζεται και από μέλη σημαντικών οικολογικών κινημάτων με διαδρομή και
αγώνες σε όλα τα μεγάλα μέτωπα της πολιτικής Οικολογίας τα τελευταία χρόνια και
έχουν εμπράκτως αποδείξει όχι μόνο την ευαισθησία τους στο θέμα αυτό αλλά και την
αποφασιστικότητά τους να επιτελέσουν χειροπιαστό έργο, λαμβάνοντας υπεύθυνες
αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αντιμετωπίζουμε από την ίδια οπτική και με την ίδια αγωνία
με τους πολίτες την προστασία των ρεμάτων της Αττικής, έχοντας παράλληλα την
ευθύνη της αντιπλημμυρικής θωράκισης του λεκανοπεδίου και των νησιών του Αργο-
σαρωνικού.

Θεωρούμε τα ρέματα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα και όχι αγωγούς ομβρίων ή
ακαθάρτων και, προκειμένου να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από
τα εντεινόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω και της κλιματικής αλλαγής, είμαστε
υποχρεωμένοι να προβούμε σε ορισμένες αναγκαστικές παραδοχές που διασφαλίζουν
τους πολίτες και τις περιουσίες τους πέρα από ιδεοληψίες και ανούσιες θεωρητικές προ-
σεγγίσεις.

Ενδεικτικά, δεν είναι δυνατόν να βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τους συμπαθείς και απα-
ραίτητους για ένα οικοσύστημα γυρίνους με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδο-
μένου ότι παράλληλα διασφαλίζεται και η προστασία του οικοσυστήματος.

Αναλυτικά:
-Οι εργασίες καθαρισμού λαμβάνουν κάθε μέριμνα για να προστατεύεται η παρόχθια

βλάστηση.
-Εργασίες όπως, η διάνοιξη της κοίτης ενός ρέματος από φερτούς ογκόλιθους, και

όγκους υλικών, είναι αδιανόητο να γίνουν με χειρωνακτικά μέσα. Οι μικροί φορτωτές ή
προωθητές (όσο μεγάλοι και αν δείχνουν ή χαρακτηρίζονται στις λεζάντες των φωτογρ-
αφιών) είναι η απολύτως ενδεδειγμένη λύση δεδομένων των πόρων που μπορούν να
διατεθούν αλλά και της πίεσης του χρόνου που υπάρχει μεταξύ των εποχών και των φαι-
νομένων.

– Καθαρισμοί γίνονται εκεί που επιβάλλει η Φύση. Δηλαδή εκεί που συσσωρεύονται
φερτά, ογκόλιθοι, έντονες στενώσεις της διατομής. Εκεί δηλαδή που υπάρχει κίνδυνος
πλημμυρών.

– Οι  διακηρύξεις των εργολαβιών καθαρισμού συντάσσονται και δημοσιεύονται με
γνώμονα την περιφρούρηση του δημοσίου συμφέροντος από ενδεχόμενες επιπρόσθε-
τες απαιτήσεις (claims) των εργολάβων. Οι διαφορές με τις αντίστοιχες διακηρύξεις
προηγούμενων διοικήσεων είναι χαώδεις.

– Οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι απολύτως διαφανείς. Πρόκειται για διεθνείς ηλεκ-
τρονικούς διαγωνισμούς, των οποίων το αποτέλεσμα τίθεται στον προσυμβατικό έλεγχο
του Ελεγκτικού συνεδρίου.

– Άλλαξε για παράδειγμα ο τρόπος επιμέτρησης έργου, που πλέον έγινε αντικειμε-
νικός, με αποτύπωση της κατάστασης πριν και μετά με ηλεκτρονικά τοπογραφικά μέσα
και με αντικειμενικό προσδιορισμό των ποσοτήτων των απομακρυνόμενων υλικών
(απορρίμματα, μπάζα, αντικείμενα κλπ) που πριν γινόταν με μέτρηση επί αυτοκινήτου,
τρόπος ξεπερασμένος, που αφήνει πολλά περιθώρια «αμφισβήτησης».

– Ως προς τη χαμηλή τιμή μονάδας που έχουν οι προϋπολογισμοί για τις εργασίες με
χειρωνακτικά μέσα, αυτή τέθηκε στοχευμένα προκειμένου να μην δοθεί η δυνατότητα
στους αναδόχους να διεκδικήσουν την εκτέλεση των εργασιών αποκλειστικά με χειρω-
νακτικά μέσα καθώς θα ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα για αυτούς.     

Με βάση όλα τα παραπάνω η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται κατά την εκτέλεση των
εργασιών των καθαρισμών ρεμάτων να λάβει υπόψη της όλες ανεξαιρέτως τις παρα-
μέτρους του πολυπαραγοντικού αυτού ζητήματος, ώστε να διασφαλίσει το φυσικό περ-
ιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον, τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Είναι τέλος δεδομένο ότι η Περιφέρεια Αττικής ελπίζει και υπολογίζει στη συνεργασία
των ενεργών πολιτών και επιζητεί το δημόσιο έλεγχο και την καλόπιστη κριτική.

Αύξηση ρεκόρ, κατά 1,5 δισ. ευρώ, των
χρεών προς το Δημόσιο τον Σεπτέμβριο

Νέα εκρηκτική
αύξηση κατά
1,469 δισ.

ευρώ σημείωσαν οι
ληξιπρόθεσμες οφει-
λές των φορολο-
γούμενων προς το
Δημόσιο τον Σεπτέμ-
βριο, σημαντική
ένδειξη ότι η φοροδο-
τική ικανότητα των
πολιτών έχει ήδη
εξαντληθεί και μάλι-
στα πριν έρθουν οι
νέοι φόροι του τρίτου
μνημονίου. 

Η επιτάχυνση του
ρυθμού αύξησης των
ληξιπρόθεσμων, που
στο σύνολό τους
ξεπερνούν πλέον τα 80 δισ. ευρώ ανησυχεί το υπουργείο Οικονομικών, που βλέπει
τους στόχους των κρατικών εσόδων να απομακρύνονται. Ήδη η τρύπα των εσόδων στο
εννεάμηνο βάθυνε στα 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο εννεάμηνο του 2015 το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων ανέρχεται σε 8,392 δισ.
ευρώ, από 6,923 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Αν προστεθούν και τα 72,028 δισ. ευρώ των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων
οφειλών έως το τέλος του 2014 συνολικά ο λογαριασμός υπερβαίνει τα 80 δισ. ευρώ.

Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προβληματίζει
το υπουργείο Οικονομικών. Είναι ενδεικτικό ότι τους τελευταίους μήνες η μηνιαία
αύξησή τους είχε περιορισθεί στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ. Η αύξηση τους κατά
1,469 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο δημιουργεί ανησυχία σχετικά με το ρυθμό αύξησης των
εσόδων του προϋπολογισμού τα οποία παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση σε σχέση
με τους στόχους.

ΝΔ: Δεν αντέχουν άλλο
«Τα λαϊκά στρώματα δεν αντέχουν άλλο!», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ

σημειώνοντας πως οι φορολογικές οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, μόνο το μήνα
Σεπτέμβριο, αυξήθηκαν κατά 1,5 δις ευρώ.

«Και αυτό μόλις λίγο πριν έρθουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, της εισφοράς
αλληλεγγύης, του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των λοιπών φόρων και προκατα-
βολών που επέβαλε η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου», υπογραμμίζει στην ανα-
κοίνωσή της η ΝΔ
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EKT: Κατά 17.000 ευρώ μειώθηκε ο ατομικός
πλούτος των Ελλήνων στην κρίση

Κατά πολλές χιλιάδες
ευρώ φτωχότεροι
είναι οι Έλληνες

λόγω της συνεχιζόμενης
κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. 

Όπως αναφέρει το Reuters,
οι Ιρλανδοί και οι Έλληνες
ήταν αυτοί που έχασαν περ-
ισσότερο ατομικό πλούτο από
οποιαδήποτε άλλη χώρα της
Ευρωζώνης μετά την οικονο-
μική κρίση, ενώ αντιθέτως
Γερμανοί και Ολλανδοί είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται.

Αναλύοντας τα στοιχεία του διαστήματος 2009-2013, η ΕΚΤ κατέγραψε ότι η Ιρλανδία
έχασε πάνω από 18.000 ευρώ ανά άτομο, οι Έλληνες σχεδόν 17.000 ευρώ και οι Ισπα-
νοί κατά περίπου 13.000 ευρώ, λόγω της κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων.

Την ίδια στιγμή, στην Ολλανδία και στη Γερμανία ο κατά κεφαλήν πλούτος αυξήθηκε
κατά σχεδόν 33.000 ευρώ και 19.000 ευρώ αντίστοιχα, εν μέρει λόγω της αύξησης των
οικονομιών επενδύσεων στο διάστημα αυτό.

Τα στοιχεία της ΕΚΤ υπογραμμίζουν τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης, ενώ, ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάστηκαν, δείχνει πως η ΕΚΤ παρα-
δέχεται την απόκλιση – αν και δεν μπορεί να κάνει και πολλά για να τη διορθώσει.

Ωστόσο, ξεχωριστός πίνακας που εξέδωσε η ΕΚΤ, που περιλαμβάνει και στοιχεία
φετινά, δείχνει πως η κατάσταση στα πιο αδύναμα κράτη ενδέχεται να βελτιώνεται στα-
διακά στις περισσότερες χώρες.

«Θέμα χρόνου» η επέκταση του προγράμμα-
τος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ

Συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα η ΕΚΤ, με την επέκταση του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης να θεωρείται θέμα χρόνου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι θα συγκαλέσει
αυτή την εβδομάδα το διοικητικό συμβούλιο στο νησί της Μάλτας προκειμένου να καθ-
ορίσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, που βλέπει την ανάκαμψή της να πλήτ-
τεται από την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου και την αστάθεια στις παγκόσμιες
αγορές.

Οι αξιωματούχοι πιθανόν να πουν έως τα τέλη του έτους ότι δεν έχουν άλλη επιλογή
παρά να λάβουν πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και ίσως καταλήξουν σε
αυτό το συμπέρασμα ακόμα και την Πέμπτη, σύμφωνα με οικονομολόγους σε δημοσ-
κόπηση του πρακτορείου.

Ενώ οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δημοσίως υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς να πουν
κατά πόσον η επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές και η πτώση των τιμών των εμπο-
ρευμάτων θα εκτροχιάσουν την ήδη βραδεία ανάκαμψη της ευρωζώνης, οι πιέσεις αυξά-
νονται.

«Είναι απλά θέμα χρόνου πριν αναληφθεί περισσότερη δράση», σχολίασε ο Άλαν
ΜακΚουέιντ, επικεφαλής οικονομολόγος στη Merrion Capital Group στο Δουβλίνο. «Οι
πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν πολύ υποτονικές και εκτός κι αν υπάρξει μια δρα-
ματική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο φαίνεται απίθανο βραχυπρόθεσμα,
τότε η ΕΚΤ δεν πρόκειται να πετύχει σύντομα τον στόχο για τον πληθωρισμό».

Το 25μελές διοικητικό συμβούλιο θα ξεκινήσει τη συνεδρίασή του στη Μάλτα –τη μικρ-
ότερη οικονομία της ευρωζώνης– την Τετάρτη, στη μία από τις δύο συνεδριάσεις που
πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκτός των κεντρικών γραφείων της Φρανκφούρτης. Η απόφ-
ασή της ΕΚΤ για τα επιτόκια θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, στις 14:45 ώρα Ελλάδας, ενώ
45 λεπτά αργότερα θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου του Ντράγκι από τη Βαλέτα.

Ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη έρευνα του Bloomberg είπαν ότι η ΕΚΤ
μάλλον δεν θα ανακοινώσει ενίσχυση της ποσοτικής χαλάρωσης άμεσα, το 81% των 53
συμμετεχόντων προβλέπει ότι εντέλει θα το κάνει, συγκριτικά με 68% που είχαν αυτή
την άποψη σε αντίστοιχη έρευνα τον προηγούμενο μήνα. Από αυτούς που αναμένουν
επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, το 56% είπαν ότι θα γίνει φέτος
και το 30% ότι η απόφαση θα ληφθεί το επόμενο τρίμηνο.

Από τους οικονομολόγους που προβλέπουν αλλαγή του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης, το 81% απάντησε ότι η ΕΚΤ θα παρατείνει τη διάρκειά του πέραν του
Σεπτεμβρίου του 2016, το 42% ότι θα αυξήσει το ύψος των μηνιαίων αγορών ομολόγων
από το επίπεδο των 60 δισ. ευρώ, ενώ περίπου το ένα τέταρτο εξ αυτών αναμένει η κεν-
τρική τράπεζα να διευρύνει το φάσμα των περιουσιακών στοιχείων που αγοράζει.

Πάνω από 4 δισ. ευρώ οι ελληνικές
επενδύσεις στη Ρουμανία

Υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ το ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο στη Ρουμανία με
περισσότερες από 6.000 καταγεγραμμένες επιχειρήσεις. Από αυτές ωστόσο,
είναι ενεργές μόνο περίπου 1.500.

Συγκεκριμένα, την 31 Αυγούστου 2015, 6.190 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων
ήταν εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC), με καταγεγραμμένο
επενδεδυμένο κεφάλαιο 1,76 δισ. ευρώ, κατέχοντας την 6η θέση μεταξύ των ξένων
επενδυτών και το 4,57% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη Ρουμανία.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων Βουκουρεστίου, «λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των κυριότερων επιχειρή-
σεων ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία (TOP 60), καθώς και του γεγονότος ότι
πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων εισρέουν τα κεφάλαιά τους, μέσω άλλων
χωρών (Κύπρου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου)», όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερ-
ωτικό σημείωμα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας (ΙΝS), για την πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας Ρουμανίας, κατά το
α΄ εξάμηνο 2015, έναντι του α΄ εξαμήνου 2014, παρατηρείται ότι ο όγκος διμερούς
εμπορίου παρουσίασε αύξηση κατά 10,15%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014,
φθάνοντας τα 739,17 εκατ. ευρώ.

Οι ελληνικές εισαγωγές προελεύσεως Ρουμανίας ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2015 στα
379,63 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,27% έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2014, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς Ρουμανία έφθασαν το ίδιο διάστημα τα
359,54 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +17,74%.

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των εξα-
γωγών των δασμολογικών κατηγοριών: α) «Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο
χαρτί» +134,22%, β) «Σύρματα από χαλκό» +124,41%, γ) «Παιχνίδια» +116,01%, δ)
«Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας » +79,34%, ε) «Προϊόντα ομορφιάς» +76,48%, στ)
«Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων αυτόματες» +70,48%, ζ) «Χονδρόσυρμα από
σίδηρο» +59,27%, η) «Ρύζι» κατά +46,03%, θ) «Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές
μορφές» +31,42%, ι) «Λαχανικά παρασκευασμένα» +30,46%, κ.λπ.
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Στον «αέρα» το μέτρο και η παράταση
του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση

Δεν έχει προηγούμενο το «αλα-
λούμ» με τον ΦΠΑ 23% στην
ιδιωτική εκπαίδευση. Ενώ το

υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε μέχρι
την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 την
εφαρμογή του μέτρου τυπικά αυτό είναι
στον «αέρα» από τη στιγμή που η παρά-
ταση δόθηκε με μία απλή ανακοίνωση
χωρίς να υπάρξει η σχετική υπουργική
απόφαση.

Αυτό «μπλόκαρε» τις υπηρεσίες του
υπουργείου Οικονομικών ενώ προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο χάος στον κλάδο της ιδιω-
τικής εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν είχε καμία απολύτως εικόνα για τα ισοδύναμα
που θα αντικαταστήσουν το μέτρο.

Ήδη  οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου απαντούσαν σε χιλιάδες ερωτήματα
ενδιαφερομένων ότι ο ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης ισχύει κανονικά,
αφού δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση για την αναστολή της εφαρμογής του ούτε έχει
κατατεθεί στη Βουλή κάποια νομοθετική ρύθμιση που καταργεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Γνωμοδοτούσαν δε ότι όσες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει πλέον να το πράξουν για να
μην έχουν προβλήματα με τις φορολογικές αρχές.

Όπως υποστήριζαν χθες αρμόδιες πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, ακόμη και
μια απόφαση για την περαιτέρω αναστολή της εφαρμογής του μέτρου δεν θα είχε πλέον
καμία νομική υπόσταση και ο μόνος τρόπος για να μην εφαρμοστεί ο ΦΠΑ 23% στην
ιδιωτική εκπαίδευση είναι να καταργηθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΦΠΑ
στον κλάδο ισχύει κανονικότατα. Έτσι όλα τα ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστήρια εκμά-
θησης ξένων γλωσσών και τα κέντρα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών οφείλουν
ήδη από χθες να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ και να εκδίδουν κανονικά αποδείξεις
είσπραξης διδάκτρων με επιπλέον χρέωση 23%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση
των Συμβουλίων Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ( ΚΥΣΟΙΠ και ΚΥΣΚΟΙΠ) μαζί
με το δεύτερο «πακέτο» προαπαιτούμενων που θα παρουσιάσει η Αθήνα στο αυριανό
EuroWorkingGroup και το οποίο είναι συνδεδεμένο με την τελευταία υποδόση του 1 δις.
ευρώ.   

Στην περίπτωση που δεν βρεθούν ισοδύναμα μέτρα συνολικού ύψους 168 εκατ. ευρώ
για φέτος και άλλα 240 εκατ. ευρώ για το 2016 ο ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση
θα εφαρμοστεί κανονικά και θα επιβαρύνει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Μάλιστα
όσες οικογένειες  πλήρωσαν δίδακτρα χωρίς ΦΠΑ την περίοδο που το μέτρο είχε
«παγώσει»  θα  κληθούν τώρα να πληρώσουν αναδρομικά τον φόρο του 23%.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης που δεν συμμορφ-
ωθούν με το μέτρο και εξακολουθήσουν να μην τιμολογούν τα δίδακτρα με ΦΠΑ 23%
είναι εκτεθειμένες στην επιβολή προστίμων και των άλλων κυρώσεων που προβλέπει η
φορολογική νομοθεσία.   

Το θέμα πάντως παραμένει ανοικτό από την στιγμή που οι επιτελείς στην πλατεία
Συντάγματος δυσκολεύονται να βρουν τα… αντίμετρα, μεταξύ των οποίων ήταν και η
επιβολή νέας έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν
την Παρασκευή.

Θεσσαλονίκη: Στα φετινά επίπεδα τα
δημοτικά τέλη του 2016

«Πάγωμα» των αντα-
ποδοτικών τελών καθ-
αριότητας και φωτι-

σμού για το 2016 αποφάσισε
το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ
μειωμένα κατά 50% θα είναι
τα δημοτικά τέλη για τους
άπορους, τους πολύτεκνους,
τους τυφλούς και τα άτομα με
ποσοστό αναπηρίας πάνω
από 67%.

Στα ίδια επίπεδα παραμέ-
νουν και τα τέλη και δικαιώμα-
τα χρήσης κοιμητηρίων, τα
οποία είναι μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το 2012 και κατά 10% σε σχέση το 2011.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τα τέλη χρήσης κοινόχρη-
στων χώρων, ενώ μηδενική αύξηση θα ισχύσει και για το ποσό των τελών στάθμευσης
οχημάτων.

Για τα τραπεζοκαθίσματα, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής, το τέλος καθορίζεται ανά ζώνες.

ΕΣΡ: Το νομοσχέδιο για τις άδειες
των ΜΜΕ κοιτάει προς τα πίσω

Την πικρία τους για το
γεγονός ότι η
κυβέρνηση ουδέπο-

τε κάλεσε επισήμως το
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει
ή να εκφράσει τις παρατηρή-
σεις του για τη σύνταξη του
νομοσχεδίου για τις αδειοδο-
τήσεις των τηλεοπτικών
καναλιών εξέφρασαν τα
μέλη του Συμβουλίου. 

«Δεν κληθήκαμε ποτέ επι-
σήμως σε διαβούλευση»,
σημείωσε η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Λίνα Αλεξίου.

Όπως σημείωσε η κ. Αλεξίου, το Συμβούλιο είχε στείλει στις 16 Σεπτεμβρίου μια επι-
στολή στην οποία εξέθεταν δύο βασικές παρατηρήσεις.

«Η μία αφορούσε το ότι δεν είχε γίνει μελέτη για τη σύσταση του νομοσχεδίου σε
σχέση με το τηλεοπτικό φάσμα, αλλά και γενικότερα τη βιωσιμότητα των τηλεοπτικών
σταθμών. Η άλλη αφορούσε στο γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν προέβλεπε την ενα-
ρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είχε δηλαδή λάβει υπόψη τις οδηγίες και της
συστάσεις της ΕΕ, η εφαρμογή των οποίων έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για την χώρα
μας.»

» Χθες μάθαμε ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή. Σήμερα στείλαμε κείμενο με
τις πλήρεις παρατηρήσεις μας» τόνισε και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «δεν βλέπει
προς τα εμπρός, ιδίως σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά προς τα πίσω».

» Το νομοσχέδιο ρυθμίζει μόνο την αδειοδότηση παρόχων γραμμικών οπτικο-ακου-
στικών υπηρεσιών, επαναλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό διατάξεις που ρύθμιζαν την
αναλογική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πολλές από τις οποίες ανάγονται στο 1995»
σημειώνεται στο κείμενο με τις παρατηρήσεις που έστειλε το ΕΣΡ στην κυβέρνηση. 

«Η έλλειψη οιασδήποτε μελέτης τόσο από την πλευρά του κράτους, όσο και των παρ-
όχων επιτείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα μη επιτρέποντας στον νομοθέτη να
έχει εικόνα των αλλαγών που έχουν ήδη επέλθει στην αγορά» τονίζεται.

Όπως σημειώνουν τα μέλη του Συμβουλίου «ο λεπτομερής προσδιορισμός των
αδειών ανά είδος προγράμματος δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και περιορίζει την ελε-
υθερία των παρόχων να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς».

Η κ. Αλεξίου τόνισε ότι «το νομοσχέδιο δεν περιέχει διατάξεις που να ρυθμίζουν τη λει-
τουργία των εταιριών ΜΜΕ μετά την αδειοδότηση, καθώς και τις ελεγκτικές αρμοδιότ-
ητες του ΕΣΡ σε σχέση με αυτή».

«Θεωρούμε μη αναγκαίο τον προσδιορισμό των αδειών που θα χορηγηθούν κατά
είδος προγράμματος, πέραν ενδεχομένως των δύο βασικών κατηγοριών (ενημερωτικό-
μη ενημερωτικό) δεδομένου ότι ο προσδιορισμός αυτός δημιουργεί αδυναμία προσαρ-
μογής στις ανάγκες της αγοράς. Τέτοια διάκριση δεν φαίνεται να υπάρχει σε κανένα
άλλο κράτος της ΕΕ» τονίζεται στο κείμενο με τις παρατηρήσεις.

Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τα άρθρα του
νομοσχεδίου που επιβάλλουν ελάχιστο αριθμό εργαζόμενων στα κανάλια λέγοντας ότι
κάτι τέτοιο αποτελεί παρέμβαση και στρέβλωση της ελεύθερης αγοράς.

Τέλος, η κ. Αλεξίου τόνισε ότι στο ΕΣΡ δεν υπάρχει ικανοποιητική στελέχωση «για το
φάσμα του έργου που έχουμε να επιτελέσουμε» και σημείωσε ότι η σύνθεση του
Συμβουλίου πρέπει να συμπληρωθεί.

«Δυσκολευόμαστε πολύ να λειτουργήσουμε με μόνο τέσσερα μέλη» ανέφερε και πρό-
σθεσε ότι νομικά μπορεί πιθανόν να αδειοδοτήσει, αλλά θεσμικά αυτό θα σήμαινε ότι
φθίνει το κύρος της Ανεξάρτητης Αρχής.
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Αλαλούμ και δημιουργική ασάφεια
για το ασφαλιστικό

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Από το "μηδέν” φαίνεται πως ξεκινά η διαβούλευση για το νέο ασφαλιστικό.  Τα
κυβερνητικά συμβούλια οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής τα οποία συνε-
δρίασαν από κοινού  προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διαμορφώσουν τις γενι-

κές αρχές της επικείμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης δεν φαίνεται σύμφωνα με
πληροφορίες να είδαν και με πολύ καλό.. μάτι το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών το
οποίο δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη.

Ωστόσο ήταν ο ίδιος ο υπουργός εργασίας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος ο οποίος
σύστησε την εν λόγω επιτροπή πριν δύο μήνες προκειμένου να διαμορφώσει μέτρα
"υποκατάστατα” εκείνων που προβλέπει το Μνημόνιο. Ο ίδιος εξάλλου μιλώντας χτες σε
τηλεοπτική εκπομπή κράτησε σαφείς αποφάσεις από το σχετικό πόρισμα.  Ακόμα και
όταν ο υφιστάμενός του αναπληρωτής υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Αναστά-
σιος Πετρόπουλος  προσέγγισε έστω και λίγο  εκείνη την πρόταση των Σοφών που
προέβλεπε επιβολή ενός φόρου στα μεγάλα εισοδήματα για την ενίσχυση του ασφαλι-
στικού, μιλώντας για μια ειδική εισφορά στους επαγγελματίες , το υπουργείο Εργασίας
εξέδωσε έπειτα ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τις σχετικές σκέψεις ως "μυθεύματα”.

Την ίδια στιγμή που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας μαζί και συνολικά η
Κυβέρνηση δεν έχουν καταλήξει σε ποιο μοντέλο ασφαλιστικού συστήματος θα πάνε τη
χώρα, οι δανειστές ζητούν επιτακτικά τα μέτρα με τα οποία θα εξοικονομηθούν συνολι-
κά 4 δισ. ευρώ από τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις από φέτος μέχρι το 2018. Από
αυτά τα μέτρα, μόλις 1,1 δισ. ευρώ έχουν προσδιοριστεί στο προσχέδιο του κρατικού
προϋπολογισμού του 2016 το οποίο δημοσιεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου και αφορούν την
επιβολή των παρακρατήσεων 6% στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις από τον περ-
ασμένο Σεπτέμβριο και έπειτα.

Τα υπόλοιπα τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ μένουν απροσδιόριστα με τον κ. Κατρ-
ούγκαλο να καταλήγει στις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

1. Διαμόρφωση ενιαίων κανόνων εισφορών- παροχών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
και υψηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης στους χαμηλό-εισοδηματίες και χαμηλότερο
ποσοστών αναπλήρωσης στους υψηλό-εισοδηματίες.

2. Την παροχή μιας Εθνικής Σύνταξης στο 60% του μέσου εισοδήματος, δηλαδή στα
390 ευρώ για όλους όσους έχουν συμπληρώσει maximum 15 χρόνια ασφάλισης. Σε
αυτή την σύνταξη θα "ενσωματωθεί” πιθανότατα και το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

3. Την ενσωμάτωση των επικουρικών συντάξεων στις κύριες.
Η καθυστέρηση του υπουργείου Εργασίας στο να διασαφηνίσει επακριβώς τα μέτρα

του τρίτου κατά σειρά πακέτου μέτρων στο συνταξιοδοτικό εδώ και 4 μήνες έχει οδηγή-
σει σε μια ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων
του ίδιου υπουργείου να "ποσοτικοποιήσουν” τα μέτρα αυτά έτσι ώστε όχι μόνο να
αποδώσουν επιπλέον 700 εκατ ευρώ για το 2016 αλλά και να είναι αρκετά για να
αποδώσουν σωρευτικά εξοικονόμηση 3,5-4 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018.

Ωστόσο ο χρόνος τον οποίο έχει δώσει το κουαρτέτο για την προετοιμασία (τέλη
Οκτωβρίου) και την ψήφιση ( μέσα Νοεμβρίου) του τελικού νομοσχεδίου για το νέο ασφ-
αλιστικό πιέζει επιτακτικά. Χωρίς να θεσπιστεί το νέο ασφαλιστικό, με βάση και τη σύμφ-
ωνη γνώμη των δανειστών για αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει όμως η παραπέρα
συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους μαζί και η κατάρτιση
του τελικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2016 το Δεκέμβριο.

ΟΑΕΔ: 800.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
τον Σεπτέμβριο - πτώση 1,1%

Οι γυναίκες αποτελούν
το μεγαλύτερο ποσο-
στό 61,54% έναντι

38,46% των ανδρών. Από
αυτούς επιδοτούνται οι 114.000.

Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του ΟΑΕΔ για την ανε-
ργία για τον Σεπτέμβριο του
2015, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
ανέρχονται σε 806.429, από
τους οποίους το 43,41% είναι
άνεργοι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα μικρότερο του ενός
έτους και το 56,59% για χρονικό διάστημα ίσο ή περισσότερο του ενός χρόνου. Τα
ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε 350.100 άτομα και 456.329 άτομα αντίστοιχα. 

Οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 61,54% έναντι 38,46% των ανδρών.
Όσον αφορά το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το Σεπτέμβριο του 2015,

δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα, αυτό ανέρχεται
σε 114.083 άνεργους, από τους οποίους το 3,02% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγε-
λμάτων. Οι άνδρες σε αυτή την κατηγορία είναι το 40,71% και οι γυναίκες το 59,29%.

Σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο του 2015 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων
για το Σεπτέμβριο είναι μειωμένο κατά 1.10% ενώ το σύνολο των επιδοτούμενων ανέρ-
γων παρουσίασε αύξηση 7,27%.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά εγγεγραμμένων ανέργων όσον αφορά την ηλικία παρουσιά-
ζονται στην κατηγορία 30-44 ετών με ποσοστό 40,36% και στην κατηγορία 45-54 ετών
με ποσοστό 21,97%. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο η απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά με 47,27%. Σε σχέση με την
εθνικότητα οι Έλληνες είναι αυτοί που παρουσιάζουν τα συντριπτικά υψηλότερα ποσο-
στά με 93,96%.

408 κάμερες θα αποκτήσουν τα
βαγόνια του μετρό

Σύμφωνα με την απόφαση της
Αρχής Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακ-

τήρα η καταγραφή των δεδομένων
εντός των συρμών θα προλαμβάνει
κάθε είδους πρόβλημα των επι-
βατών. Μάλιστα, ο οδηγός θα είναι
σε θέση να παρεμβαίνει και να αντι-
μετωπίζει άμεσα το εκάστοτε πρόβ-
λημα αν μπορεί

408 κάμερες αναμένεται να προ-
στεθούν στο εσωτερικό των συρμών
του μετρό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής. 

Τελικά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά από τρία χρό-
νια ενέκρινε σχετικό αίτημα της ΣΤΑΣΥ καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κάμερ-
ες δεν παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών αλλά αντίθετα βοηθούν
στην ασφάλειά τους. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, η καταγραφή των δεδομένων εντός των
συρμών θα προλαμβάνει κάθε είδους πρόβλημα των επιβατών. Μάλιστα, ο οδηγός θα
είναι σε θέση να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει άμεσα το εκάστοτε πρόβλημα αν
μπορεί.

Οι κάμερες είχαν τοποθετηθεί το 2012 αλλά με απόφαση της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων η ΣΤΑΣΥ αναγκάστηκε να κατεβάσει τις κάμερες. Στην παρούσα φάση έχει
ζητηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία να προχωρήσει στην επανατοποθέτηση των
καμερών. 

Κάθε τρένο που αποτελείται από 6 βαγόνια διαθέτει μία εξωτερική κάμερα στην κάθε
πλευρά του βαγονιού. Συνολικά κάθε συρμός έχει 12 εξωτερικές κάμερες, άρα οι 17
συρμοί έχουν 204 κάμερες στο εξωτερικό. Οι εσωτερικές κάμερες θα είναι 4 σε κάθε
βαγόνι, άρα κάθε συρμός θα έχει 24 εσωτερικές κάμερες, ανεβάζοντας τον αριθμό τους
στις 408. 

Βροχές και καταιγίδες από την
Τετάρτη, σε πτώση η θερμοκρασία

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της
χώρας αρχικά στη δυτική Ελλάδα και βαθμιαία μέχρι το τέλος της ημέρας και
στις υπόλοιπες περιοχές, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρ-

ολογικής Υπηρεσίας.
Ο καιρός από το in.gr
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, θα

επικρατήσει κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και
καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους (7 με 9 μποφόρ) και πιθ-
ανόν τοπικά από χαλαζοπτώσεις. 

Το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια νησιωτι-
κή χώρα. Ωστόσο, θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι και θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή η
πτώση της θερμοκρασίας (8 με 10 βαθμούς Κελσίου).

Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνι-
στά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων
καταιγίδων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και
λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για
αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκ-
τιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε
κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν
βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη
και για τα ζώα.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων.
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Βloomberg: Capital controls τουλάχιστον
έως το β’ εξάμηνο του 2016

Μέλλον για τους κεφα-
λαιακούς ελέγχους
(capital controls) στην

Ελλάδα βλέπουν οι περισσότερ-
οι αναλυτές.

Σε δημοσκόπηση του πρακτο-
ρείου Bloomberg, το 81% των
οικονομολόγων εκτιμά ότι τα
capital controls θα παραμείνουν
τουλάχιστον έως το δεύτερο
εξάμηνο του 2016.

Ελληνική κυβέρνηση και τρα-
πεζικοί παράγοντες έχουν επι-
σημάνει ότι η άρση των κεφαλαι-
ακών ελέγχων μπορεί να γίνει στις αρχές του νέου έτους, μετά την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών σημειώνει το δημοσίευμα.

«Είναι υπερβολικά αισιόδοξοι», λέει ο Αχιλλέας Χρυσοστόμου, οικονομικός αναλυτής
της Standard Chartered στο Λονδίνο. «Θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι πιστωτές, θα
θελήσουν να δουν περισσότες αποδείξεις στην εφαρμογή του προγράμματος πριν
νοιώσουν άνετα για να άρουν τους κεφαλαιακούς ελέγχους».

Από τα capital controls έχει πληγεί η ελληνική οικονομία, η οποία αναμένεται να παρ-
ουσιάσει για φέτος ύφεση 1%, όπως καταδεικνύει δεύτερη έρευνα που διενήργησε το
πρακτορείο.

Αν και η νέα εκτίμηση είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε καταγραφεί σε ανάλογη
έρευνα τον περασμένο Ιούλιο (-0,7% το ΑΕΠ), καταδεικνύεται η απρόσμενη ανθεκτικότ-
ητα της ελληνικής οικονομίας στο β' τρίμηνο, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,9%.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ακόμη ότι η νέα συμφωνία χρηματοδότησης της Ελλά-
δας, που υπεγράφη, προβλέπει ύφεση 2,3% για φέτος.

«Τα δίδυμα ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό και την εξωτερική θέση έχουν
αντιμετωπιστεί», σχολιάζει ο Νίκος Μαγγίνας, οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα,
ένας εκ των τριών αναλυτών στην έρευνα που προβλέπει ότι η άρση των capital con-
trols θα γίνει στο α' εξάμηνο του 2016. «Δεν υπάρχει η ανάγκη για μία παρατεταμένη
περίοδο προσαρμογής υπό τα capital controls», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον Αχιλ-
λέα Μπέο για την υπόθεση Δαλούκα

Ηποινή είναι εξαγοράσιμη και
με αναστολή ώς την έφεση
και πρόκειται για αδίκημα

πλημμεληματικού χαρακτήρα.
Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβ-

λήθηκε από το 3o Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Αθηνών στον Αχιλλέα
Μπέο, για την υπόθεση της απόπειρ-
ας εκβίασης του διαιτητή Γιώργου
Δαλούκα αναφορικά με τον αγώνα
Άρης-Παναθηναϊκός 0-1 τον Σεπτέμ-
βριο 2010. 

Πάντως, η συγκεκριμένη ποινή είναι εξαγοράσιμη με 10 ευρώ την μέρα και έχει ανα-
σταλτικό χαρακτήρα μέχρι την έφεση που άσκησε ο ένοχος για "απόπειρα εκβίασης
στην οποία ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης δραστηριότητος που ασκεί ο εξα-
ναγκαζόμενος, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος" που είναι
αδίκημα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο τότε μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βόλου, και νυν
δήμαρχος Βόλου, προσπάθησε να επηρεάσει τον διαιτητή προκειμένου να ευνοήσει τον
Άρη.

Η εισαγγελέας έκρινε αναξιόπιστη την κατάθεση του Αχιλλέα Μπέου και το δικαστήρ-
ιο αποφάσισε την ποινή φυλάκισης 2 ετών.

Η απόφαση ταυτίζεται απόλυτα με την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία πρότεινε
την ενοχή του Αχιλλέα Μπέου, παρά τα "κενά μνήμης" του Γιώργου Δαλούκα, ο οποίος
δήλωσε ότι ξέχασε όσα είχε καταθέσει για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο δήμαρχος Βόλου σχολίασε: "Αν οι
μάρτυρες ήταν εναντίον μου θα έτρωγα ισόβια;".

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 18,3% στις βιομηχανι-
κές εργασίες τον Αύγουστο

Σημαντικη μείωση της
τάξης του 18,3%
σημείωσε ο γενικός

δείκτης κύκλου εργασιών στη
βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας
και εξωτερικής αγοράς) τον
Αύγουστο φέτος σε σύγκριση µε
τον αντίστοιχο δείκτη του
Αυγούστου 2014, έναντι µείω-
σης 3,8% που σηµειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση το 2014
προς το 2013.

Σύμφωνα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η
πτώση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικ-
τών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 12,8%, και
Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 18,4%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 18,2%
Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 18,5%. 

Reuters: Χαμηλότερες των 20 δισ. ευρώ οι
κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Χαμηλότερος των 20 δισ. ευρώ θα είναι ο λογαριασμός για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, όπως δήλωσαν στο Reuters
υψηλόβαθμοι τραπεζίτες με άμεση γνώση του θέματος.

«Το κεφαλαιακό έλλειμμα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα είναι χαμηλότερο
των 20 δισ. ευρώ», τόνισε ένας από τους υψηλόβαθμους τραπεζίτες στο Reuters.

Πάντως, τραπεζικές πηγές τονίζουν πως στόχος των τραπεζών είναι να ολοκληρωθεί
εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τρα-
πεζών ώστε από το ερχόμενο έτους, όπως έχουν κατ΄ επανάληψη τονίσει οι διοικήσεις
τους, να επικεντρωθούν στο βασικό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της πραγ-
ματικής οικονομίας, νοικοκυρών και επιχειρήσεων, που έχει περιοριστεί σε πολύ χαμ-
ηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έως το
τέλος του Δεκεμβρίου θα αποφευχθεί και το ενδεχόμενο του «κουρέματος» των καταθ-
έσεων (bail in) που θα ισχύσει, σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2016.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες σχεδιάζουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα των μορφής
των κλασικών δανείων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα με στόχο στην ενίσχυση ιδιαίτερα
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονομίας και έχει πληγεί καίρια από την οικονομική κρίση.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης επιτελικά τραπεζικά στε-
λέχη με δηλώσεις τους εκτιμούν ότι τίθενται οι βάσεις για την άρση των capital controls
με την επόμενη μεγάλη πρόκληση να είναι η προσέλκυση των καταθέσεων που
βρίσκονται εκτός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, είτε σε θυρίδες, είτε στα σεν-
τούκια, είτε σε τράπεζες του εξωτερικού.

Αρχίζουν αύριο οι επαφές με τους δανειστές -
Δημοσιονομικά και φορολογία στην ατζέντα

Με δημοσιονομικά και φορολογικό αρχίζουν αύριο οι ολοήμερες επαφές της
ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών στην
Αθήνα.Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Οικονομικών, η

πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 9.00 το πρωί, με τη συμμετοχή από
ελληνικής πλευράς των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Επικρατείας
Αλέκου Φλαμπουράρη. Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης θα είναι ο συντονι-
σμός για την εφαρμογή του προγράμματος.

Η δεύτερη συνάντηση ορίστηκε για τις 6.00 το απόγευμα και σε αυτή θα λάβουν μέρος
και οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και Τρύφων Αλεξιάδ-
ης.

Αντικείμενο της απογευματινής συνάντησης θα είναι θέματα αρμοδιότητας του υπο-
υργείου Οικονομικών (οικονομικές-δημοσιονομικές εξελίξεις, προϋπολογισμός 2016,
φορολογία).

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών - Ντέκλαν Κοστέ-
λο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ) και Ράσμους Ρίφερ (ΕΚΤ)- θα
πραγματοποιηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στην επίσκεψή τους στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των θεσμών θα εξετάσουν, μεταξύ
άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που ψηφίστηκε την περασμένη Παρ-
ασκευή στη Βουλή, ώστε να εντοπίσουν τυχόν εκκρεμότητες και κενά που ενδεχομένως
να σταθούν εμπόδιο για την  εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ στο Euro
Working Group (EWG) της Τετάρτης. 

Το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της ευρωζώνης ανέφε-
ρε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για τη δόση, αφού
η κυβέρνηση έχει ακόμη δουλειά μπροστά της, προκειμένου να εκπληρώσει τις προϋ-
ποθέσεις για την εκταμίευση, αφού «έλειπαν» προαπαιτούμενα.

Οι δανειστές, παράλληλα, θα εξετάσουν και το δεύτερο πακέτο προαπαιτουμένων -
για τη δόση του 1 δισ. ευρώ- με το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο θέμα των «κόκκινων» δανείων να τίθ-
ενται στο επίκεντρο.
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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.

ΓΑΜΟΣ

Ο   ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του   ΧΡΗΣΤΟΥ   και  της   ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   το
γένος   ΜΑΤΖΙΑΡΗ   που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί  στις
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   και   η  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ  του  ΟΔΥΣΣΕΑ
και  της  ΕΛΛΗΣ,  το  γένος   ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,  που γεννήθηκε   στην
ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλθουν  σε  Πολιτικό
γάμο που θα γίνει, στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ   ΑΧΑΡΝΩΝ -  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Ελευσίνα,   23/10/2015
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 03/2015

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αρ. 2109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, διενεργεί δημόσιο
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επισκευή, συντήρηση και προμήθεια των απαιτούμενων
ανταλλακτικών και λιπαντικών δεκατεσσάρων (14) υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών, ημιφορτ-
ηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.  

Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (20.000,00 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α.
έτους 2015, Ειδικού Φορέα 06072 κατά 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1321
“Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων” κατά 5.000,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0861 “Αμοιβές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων” και
κατά 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1511 “Προμήθεια καυσίμων και λιπαν-
τικών”. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 23η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00
μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαι-
ολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών Δια-
γωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η 24η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος). 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς
Φ.Π.Α. 

Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την επομένη διεξα-

γωγής του διαγωνισμού. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται στα

τηλ.: 2132047008 & 2132047009, fax: 2132047075, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Μαρία Ζελιαναίου και
κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ.
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται από τους
αρμόδιους υπαλλήλους για τα οχήματα κ. Παναγιώτη Αβράμη και κ. Σπυρίδωνα Γιαννούτσο,
τηλέφωνα: 213-2047-021 & 084, και από τον αρμόδιο υπάλληλο για τα Μηχανήματα Έργου κ.
Ανδρέα Βερτζάγια, τηλέφωνο: 6948402957, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ  για το φθινοπωρινό  εξάμηνο 2015

B υπάρχουν κενές θέσεις για την ειδικότητα  ΒΟΗΘΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Καλούνται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (
ΓΕΛ,ΕΠΑΛ, ,ΕΠΑΣ, ΤΕΛ ,κτλ) που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στην  παραπάνω ειδικότητα, να
επικοινωνήσουν   ΑΜΕΣΑ έως(22 Οκτωβρίου  ) με το
ΙΕΚ.

Εγγραφές Δευτέρα –Πέμπτη   13:00 ΠΜ-17:00ΜΜ
Μουσείου 1
Τηλ:2296083360

Η φοίτηση είναι δωρεάν 

Ανακοίνωση
Πρόσκληση σε Ημερίδα λήξης

της Πράξης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο
Φυλής» από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΧΑΣΙΑ»

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής» στο πλαίσιο της δράσης 3:
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοι-
νωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», 

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΧΑΣΙΑ»,
σας προσκαλεί στην Ημερίδα λήξης του Προγράμματος, με θέμα «Παρου-

σίαση αποτελεσμάτων της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής»- Καλές πρακτικές». Η Ημερίδα θα πραγ-
ματοποιηθεί την Πέμπτη 22/10/2015 στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου
Δήμου Φυλής, Δημαρχείου 6, άνω Λιόσια, ώρα προσέλευσης 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν στο τηλ. 210 6748188 ή να επισκέπτονται τις ακόλουθες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την
παραπάνω πράξη:

www.cityplan.gr, www.fyli.gr, www.kmop.gr, www.kekaias.gr,
www.peegep.gr, www.headway.gr
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΠΟΤΑΡΕΝΚΟ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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
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