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Απεργιακό
κύμα την
Τετάρτη σε
όλη τη χώρα
- «Παραλύει»
το Δημόσιο

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το
ΤΕΒΑ (επισιτιστική και υλική
αρωγή) στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής
Óåë. 4
Óåë. 2

Τι προβλέπει το
νομοσχέδιο για τα εργασιακά και την ασφάλιση
Óåë. 9

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 50χρονου ημεδαπού, ο οποίος λάμβανε παράνομα σύνταξη από το Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τσίπρας: Δεν θα
δραπετεύσω από
τις ευθύνες μου
Óåë. 5

Η ζημία που προκλήθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των (130.000) ευρώ

Ο καθένας έχει
πολιτική ευθύνη
αν θα ρίξει την
κυβέρνηση - Δεν
πιστεύω σε
κυβέρνηση ειδικού
σκοπού - Ζήτησα
τις επιπτώσεις
ενός Grexit

Ακυρώνεται το τριήμερο
πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής στον Ασπρόπυργο
Óåë. 3

Πολυνομοσχέδιο: Τι αλλάζει
σε ΦΠΑ, εισφορά αλληλεγγύης, φόρο επιχειρήσεων
Óåë. 13

Óåë. 6

Óåë.11

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών για την παραβατικότητα
Óåë. 8

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
για το επισιτιστικό πρόγραμμα
Óåë. 10
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,
2105580394

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική Φιλαδελφείας 237-239,
Κόκκινος Μύλος, 2102316737

Άνω Λιόσια
Αναστοπούλου - Κόλιου Στυλιανή Σ. Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654
Χαϊδάρι
ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Νομικού Άννα
Θ.) Βουλγαροκτόνου Βασιλείου 20 & Παλαιολόγου Κωνσταντίνου, Δαφνί,2105320536

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
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Αίθριος

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23 εως

32 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 36%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος
Κήρυκος
Ιουλίττα, Ιουλίτα, Ιουλίττη, Ιουλίτη, Γιουλίττα, Γιουλίτα, Γιουλίττη, Γιουλίτη
Αγίου Βλαδιμήρου βασιλέως Ρωσίας,
Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Απεργιακό κύμα την Τετάρτη σε όλη
τη χώρα - «Παραλύει» το Δημόσιο

Α

περγιακός «πυρετός» θα επικρατεί
στη χώρα, , Τετάρτη ημέρα κατά την
οποία θα συζητηθεί στη Βουλή η
δανειακή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).
Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε στην κήρυξη 24ωρης
πανελλαδικής απεργίας στον δημόσιο τομέα,
για αύριο. Παράλληλα έχουν προγραμματισθεί απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία
Κλαυθμώνος, στις 11:00 και συλλαλητήριο
στην πλατεία Συντάγματος, στις 19:00.
Επίσης, αύριο το απόγευμα, στις 19:30 θα
πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ), στην
Ομόνοια.
Τη συμμετοχή του στην απεργία της ΑΔΕΔΥ
ανακοίνωσε ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος καλεί τους διοικητικούς υπαλλήλους στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Στάση εργασίας στο Μετρό - Χειρόφρενο σε ΟΣΕ και Προαστιακό
Ακινητοποιημένοι θα είναι αύριο οι συρμοί του Μετρό, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί, λόγω της προειδοποιητικής στάσης εργασίας που αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).
Κανονικά θα λειτουργήσουν ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ.
«Η μνημονιακή λαίλαπα συνεχίζεται ακόμα και από την «αριστερή» κυβέρνηση Τσίπρα, στη λογική της ισοπέδωσης
των εργασιακών δικαιωμάτων και της κοινωνικής αφαίμαξης», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το σωματείο εργαζομένων, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στα αυριανά συλλαλητήρια.
Σημειώνεται ότι τα προβλήματα στις συγκοινωνίες δεν σταματούν εδώ, αφού ΟΣΕ και Προαστιακός θα πραγματοποιήσουν σε 24ωρη απεργία, ενώ ματαιώνονται και τα σημερινά βραδινά δρολόγια.
Απεργούν και οι εργαζομενοι στα δημόσια νοσοκομεία
Παράλληλα, σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00, ενώ θα συμμετάσχει και στο συλλαλητήριο που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα, διεκδικώντας
«την κατάργηση των μνημονίων».
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, με την ψήφιση του «"Δημοσιονομικού Συμβουλίου" ως κόφτη των κοινωνικών
δαπανών, τελειώνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας. Οι υπηρεσίες μετατρέπονται σε ανταποδοτικές, ανταγωνιστικές και οι πολίτες θα πληρώνουν από την τσέπη τους την υγειά τους. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση θα αντιμετωπιστούν από τα έσω του συστήματος, με κατάργηση, υποβάθμιση, απαξίωση Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας».
Κινητοποίηση φαρμακοποιών
Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν και οι φαρμακοποιοί, αντιδρώντας στην πλήρη απελευθέρωση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων αλλά και για τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.
Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι θα συνεδριάσουν εκ νέου αύριο, προκειμένου να καθορίσουν την στάση που θα ακολουθήσουν.
Διαμαρτυρία της ΠΟΕΣΕ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων θα πραγματοποιήσει αύριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) στην Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθμώνος (πεζόδρομος Κοραή) στις 7 το απόγευμα.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΣΕ που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 14 Ιουλίου 2015 και αποφάσισε, επίσης, να
καλέσει τα σωματεία- μέλη της σε κινητοποίηση με τοπικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας «για να δώσουν όλοι οι επαγγελματίες το παρόν και να ενισχύσουν τη φωνή του κλάδου αντιδρώντας στην αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση» όπως
αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας-μέλος της ΓΣΕΒΕΕ.

Τι προβλέπει για τις συντάξεις, τις εισφορές
και τις ενοποιήσεις ταμείων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Τ

η σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν
καταβληθεί, θα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι όλων
των ασφαλιστικών ταμείων, που συνταξιοδοτούνται
μετά τις 30 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, «Επείγουσες
ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και την επίτευξη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης», το οποίο
κατατέθηκε το απόγευμα στη Βουλή. Οι συνταξιοδοτούμενοι
θα λαμβάνουν το πλήρες ποσόν της ελάχιστης εγγυημένης
σύνταξης, μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
τους.
Η εξοικονόμηση της κρατικής δαπάνης από την αλλαγή
αυτή, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που
συνοδεύει το σχέδιο νόμου, υπολογίζεται σε 4,2 εκατ. ευρώ
για το 2015, 25.7 εκατ. ευρώ για το 2016, 42,87 εκατ. ευρώ
για το 2017 και 60 εκατ. για το 2018.
Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει άλλη αναφορά στο συνταξιοδοτικό, ενώ προβλέπεται η ένταξη όλων των επικουρικών
ταμείων στο ΕΤΕΑ και η αύξηση των εισφορών υγειονομικής
περίθαλψης των συνταξιούχων.
Αναλυτικότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης. Από την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων
λόγω της ένταξής τους στο ΕΤΕΑ, αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Τα θέματα της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν
τους όρους της ένταξης στο ΕΤΕΑ, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία της εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με
εκείνη που ισχύει για το ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα ρυθμιστούν, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας.
Ακόμη, αυξάνονται από την 1η Ιουλίου, από 4% σε 6%, οι
εισφορές υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις, ενώ θεσμοθετούνται 6%
εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες παρακρατούνται από τις επικουρικές συντάξεις. Η ενίσχυση των εσόδων του ΕΟΠΥΥ από την αύξηση των εισφορών υπολογίζεται στα 422 εκατ. ευρώ για φέτος και τα 854 εκατ. ευρώ σε
ετήσια βάση.
Τέλος, έως τις 22 Ιουλίου, προβλέπεται να νομοθετηθούν
και άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η ρήτρα βιωσιμότητας
ή «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», ή εναλλακτικά μέτρα τα
οποία θα συμφωνηθούν προηγουμένως με τους δανειστές.
Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος έχει νομοθετηθεί και επρόκειτο να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου για όλες τις επικουρικές συντάξεις και τις εφάπαξ παροχές. Προβλέπει την ανά
τρίμηνο προσαρμογή των παροχών στο ύψος των εισφορών, ώστε οι παροχές που δίνουν τα ταμεία επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά
από τις εισφορές χωρίς κρατική χρηματοδότηση.
Η εφαρμογή της είχε παγώσει με εγκύκλιο του υπουργείου
Εργασίας τον περασμένο Φεβρουάριο.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν
μέτρα στην αγορά εργασίας «με την πραγματοποίηση μεταξύ
άλλων αυστηρής αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού των
συλλογικών διαπραγματεύσεων».
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ανακοινώνει πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ
για την αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων και αναγκών των δήμων

Σ

Δημιουργία Ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής για την
εξυπηρέτηση των Δήμων – μελών της ΚΕΔΕ

ειρά πρωτοβουλιών που αφορούν
στην εύρυθμη λειτουργία των
δήμων αναλαμβάνει η ΚΕΔΕ, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των δήμων, τις
οποίες κοινοποιεί σε όλους τους δημάρχους της χώρας με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνεται η σύσταση και επιχειρησιακή
οργάνωση ενός ολοκληρωμένου Υποστηρικτικού Δικτύου Ενημέρωσης όλων
των Δήμων της Χώρας , υπό τη μορφή
HELP DESK.
«Η συγκεκριμένη νέα υπηρεσία, διευκρινίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, θα αναλάβει
να συγκεντρώνει, καταγράφει και να δίνει
άμεσες απαντήσεις και λύσεις (το αργότερο εντός 24 ωρών) σε τρέχοντα θέματα
που απασχολούν τους Δήμους, αντιμετωπίζοντάς τα υπεύθυνα, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το επιστημονικό δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες της ΚΕΔΕ».
Για τη λειτουργία του HELP DESK τίθεται στη διάθεσή των δήμων από σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου στην ΚΕΔΕ :
·
Δύο (2) απευθείας τηλεφωνικές γραμμές (210-3800682 & 2132147577).
·
Μια (1) τηλεφωνική γραμμή fax ( 210 – 3307183)
·
Ένας (1) λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kedkegr@gmail.com .
Παράλληλα με τη λειτουργία του τηλεφωνικού υποστηρικτικού δικτύου, σημειώνει Γ. Πατούλης, υπάρχει και η
δυνατότητα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της ΚΕΔΕ ( www.kedke.gr ) οι δήμοι να έχουν άμεση και καθημερινή
ενημέρωση για θέματα της ΚΕΔΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιήσουν και σχετικό πληροφοριακό υλικό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό περιοδικό της
ΚΕΔΕ, www.localit.gr, για θέματα επικαιρότητας, και γενικότερης αυτοδιοικητικής ύλης με ειδικά ρεπορτάζ και αφιερώματα.
«Σας καλώ, καταλήγει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που σας προσφέρουμε , τόσο μέσα
από τη λειτουργία της νέας μας υπηρεσίας, όσο και από την ηλεκτρονική σελίδα της ΚΕΔΕ και του περιοδικού μας και
σας διαβεβαιώνω ότι ως Διοίκηση θα καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες για την αναβάθμιση της ποιότητας των
υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στους Δήμους μέλη μας».

Ευρύς ανασχηματισμός μετά την ψήφιση των μέτρων

Ο

ανασχηματισμός της κυβέρνησης θα ακολουθήσει μετά την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για
τα μέτρα λιτότητας που περιλαμβάνει η συμφωνία της Ελλάδας με τους διεθνείς πιστωτές, ανέφερε
Έλληνας αξιωματούχος, σύμφωνα με το Dow Jones
Newswires. Θα είναι ένας ευρύς ανασχηματισμός με
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πρόσθεσε.
Ξεχωριστά ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκέφτεται να παραιτηθεί και πως η κυβέρνηση δεν
θα διευρύνει το συνασπισμό της με άλλα κόμματα.
"Ο πρωθυπουργός δεν θεωρεί ηθική και υπεύθυνη
στάση να να εγκαταλείψει τώρα τα καθήκοντά του από τη
στιγμή που η κυβέρνησή του έφερε τη συμφωνία", εξήγησε ο αξιωματούχος.
Παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο να σχηματιστεί
μεταβατική κυβέρνηση με τεχνοκράτες: "Η κυβέρνηση
αντιλαμβάνεται πως οι Έλληνες δεν θέλουν μη αιρετούς
στην εξουσία", είπε.
Σύμφωνα με άλλες κυβερνητικές πηγές, το νομοσχέδιο
πρέπει να έχει ψηφιστεί το αργότερο έως το πρωί της
Πέμπτης ενώ την ίδια μέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο ανασχηματισμός.
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογές σίγουρα το Φθινόπωρο
Έντονος προβληματισμός σχετικά με την πολιτική
διαχείριση της συμφωνίας, αλλά και για την ενότητα του
κόμματος, αναπτύχθηκε στην σημερινή συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ήταν κοινή η διαπίστωση στην
Πολιτική Γραμματεία ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα οδηγήσουν σχεδόν με βεβαιότητα τη χώρα σε εκλογές το Φθινόπωρο.
Σύμφωνα με κομματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το
Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την ενημέρωση που έκανε
στα μέλη της Γραμματείας σημείωσε ότι μετά το δημοψήφισμα και με την στάση της κυβέρνησης, διεθνοποιήθηκε
το ελληνικό πρόβλημα και δεν έμεινε στο πλαίσιο του
Eurogroup. Τόνισε επίσης ότι η σκληρή στάση της Γερμανίας προκάλεσε αντιδράσεις και τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και πολλές
φορές, πρόσθεσε, κατά την διάρκεια των εργασιών της
Συνόδου Κορυφής, κυβερνήσεις και κοινοτικοί παράγονες
υποστήριξαν τις ελληνικές θέσεις.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στην παρέμβασή του ο
γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κορωνάκης τόνισε την
ανάγκη το κόμμα να μείνει ενωμένο, που, όπως είπε,
είναι το πιό σημαντικό θέμα στην παρούσα φάση, εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο διαγραφών και ανέλαβε να μεταφέρει στον πρωθυπουργό την ανάγκη να
διατηρηθεί η ενότητα του κόμματος χωρίς διαγραφές.
Ο κ. Κορωνάκης επέκρινε την σκληρή στάση των εταίρων, κυρίως της Γερμανίας και σημείωσε την ανάγκη να
αρχίσει άμεσα συζήτηση για την στρατηγική ανάκαμψη
του κόμματος.
Πολλά μέλη του οργάνου επισήμαναν ότι κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξαν πολλά λάθη εκ
μέρους της κυβέρνησης και κυρίως, τόνισαν ότι δεν
υπήρχε καμία προετοιμασία, ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τις απειλές για έξοδο από την ευρωζώνη.
Επικρίσεις διατύπωσαν ο Αντώνης Νταβανέλλος (ΔΕΑ),
ο Ρούντι Ρινάλντι (ΚΟΕ) οι Θανάσης Πετράκος και Στάθης Λεουτσάκος από την Αριστερή Πλατφόρμα.

θριάσιο-3

Θεοδωράκης: Θα
ψηφίσουμε τα μέτρα Δεν έχουμε άλλα
περιθώρια

«

Ο ρόλος του βουλευτή είναι γεμάτος ευθύνες... Δεν
είναι για να παίρνει το μισθό και να διεκδικεί
προνόμια προεδρίες, αντιπροεδρίες, υπουργεία,
υφυπουργεία... Ο βουλευτής έχει τεράστια ευθύνη»

Το Ποτάμι θα παραμείνει υπεύθυνη πολιτική δύναμη και
θα ψηφίσει τα μέτρα που συμφώνησε ο πρωθυπουργός
στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, ξεκαθάρισε από τη Βουλή ο Σταύρος Θεοδωράκης.
«Το παλιό πολιτικό σύστημα -από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη
ΝΔ- αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο κομματικό και το
εθνικό συμφέρον» τόνισε ο επικεφαλής του Ποταμιού.
«Δεν μετέχουμε σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε
μια υπεύθυνη, ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική αντιπολίτευση» διευκρίνισε.
«Ο ρόλος του βουλευτή είναι γεμάτος ευθύνες... Δεν
είναι για να παίρνει το μισθό και να διεκδικεί προνόμια
προεδρίες, αντιπροεδρίες, υπουργεία, υφυπουργεία... Ο
βουλευτής έχει τεράστια ευθύνη. Επιβάλλεται όλους του
βουλευτές να καταλάβουν ότι πρέπει να φερθούν
υπεύθυνα» διεμήνυσε.
Ο κ. Θεοδωράκης σημείωσε πάντως ότι τιμά τους βουλευτές που διαφωνούν και φεύγουν, που λένε «δεν
συμφωνώ, δεν θα ψηφίσω και φεύγω.» «Όσοι θέλουν και
την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο δεν βοηθούν»
ανέφερε με νόημα.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού κατέστησε εκ νέου σαφές
ότι «δεν μετέχουμε σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει επαρκή
πλειοψηφία και πρέπει να προχωρήσει.»

Ακυρώνεται το τριήμερο
πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής στον Ασπρόπυργο

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν
οι
υ π ό λ ο ι π ε ς
εκδηλώσεις
Με αφορμή τα νέα
δεδομένα της καθημερινότητας
ο
δήμαρχος
Ασπροπύργου
Νικ.
Μελετίου ανακοίνωσε πως το τριήμερο πανηγύρι της Πλατείας Ηρώων
ματαιώνεται. Στην Πλατεία Δημαρχείου ωστόσο θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Παρακάτω η ανακοίνωση του δημάρχου:

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Νικόλαος Μελετίου,
γνωστοποιεί ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη Χώρα, το τριήμερο Λαϊκό Πανηγύρι
στην Πλατεία Ηρώων, επ΄ ευκαιρία του εορτασμού της
πολιούχου του Ασπρόπυργου, Αγίας Παρασκευής,
ματαιώνεται. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι
Εκδηλώσεις που προετοιμάζουν τα τμήματα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, στην Πλατεία του Δημαρχείου
Ασπροπύργου, στις 25 και 26 Ιούλιου.

4-θριάσιο

Μέσα Μεταφοράς: Με εισιτήριο από την
Τετάρτη, στάση εργασίας στο Μετρό

T

έλος
στη
δωρεάν
μετακίνηση με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς στο
Λεκανοπέδιο. Από την Τετάρτη οι
επιβάτες θα πρέπει και πάλι να
πληρώνουν εισιτήριο, σύμφωνα με
την απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Μεταφορών, Χρήστου
Σπίρτζη.
Υπενθυμίζεται, ότι η δωρεάν
μετακίνηση του επιβατικού κοινού
σε όλες τις δημόσιες αστικές
συγκοινωνίες της Αθήνας ήταν ένα έκτακτο μέτρο και εντάσσονταν στο πλαίσιο των
μέτρων αλληλεγγύης για τη στήριξη των πολιτών, που είχε θέσει σε εφαρμογή η
κυβέρνηση.
Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη -ημέρα της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, οι γραμμές
2, 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί. Κανονικά η γραμμή 1 του
Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ).

Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου
θα διαρκέσει η περίοδος εγγραφών των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.
Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 14.00
και
Δευτέρα και Τετάρτη 16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για
εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".
Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό των
εμπλεκομένων μελών.
Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ΤΕΒΑ (επισιτιστική και υλική αρωγή) στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

Τ

ην Τετάρτη, 15
Ιουλίου 2015,
ξεκινούν
οι
υποβολές αιτήσεων
για το πρόγραμμα επισιτιστικής και υλικής
αρωγής του ΤΕΒΑ
στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής που
συμμετέχει ως εταίρος
στην
Κοινωνική
Σύμπραξη
Δυτικής
Αττικής με επικεφαλής
το Δήμο Φυλής.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και 5
Αυγούστου 2015 σε
μέρες και ώρες, σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα. Για την διευκόλυνση των
δυνητικών δικαιούχων, παρατίθεται επίσης Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή των
όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής συμβάλει στο πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφόρηση και υποβοήθηση για την υποβολή της αίτησης, ενώ σε επόμενες φάσεις του προγράμματος θα συμμετέχει σε δράσεις παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της
υγειονομικής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε σχετικά: «Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει κινητοποιήσει όσες δυνάμεις διαθέτει για την υποστήριξη
του προγράμματος επισιτιστικής και υλικής στήριξης ΤΕΒΑ ως βασικού πυλώνα κοινωνικής μέριμνας. Οι κοινωνικές δράσεις, ιδιαίτερα όταν αφορούν συνανθρώπους μας στα
όρια της ακραίας φτώχειας, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας και προς αυτή την
κατεύθυνση κινείται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής»,

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 2.417 θέσεις
πλήρους απασχόλησης

Ο

Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας σας
ενημερώνουν για την δεύτερη Δημόσια
Πρόσκληση (Νο 4/2015) (εκδόθηκε στις
10-7-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Για 2.417 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους
στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της
11ης-7-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 20ης-7-2015.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής
με τον πρέσβη της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν

Σ

υνάντηση με
τον πρέσβη
της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν
στην Ελλάδα Μπενάμ
Μπερούζ (Benham
Behrouz), είχε σήμερα το πρωί η Περιφερειάρχης
Αττικής,
Ρένα Δούρου.
Στο επίκεντρο της
συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος (ζητήματα
τουρισμού,
πολιτισμού, εμπορικών
ανταλλαγών,
κ.α.) στο πλαίσιο αμοιβαία επωφελών συνεργειών μεταξύ των δυο πλευρών.
Τέλος, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στην ιστορικής σημασίας συμφωνία μεταξύ της
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας) σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μια
συμφωνία που, όπως τόνισε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, «δημιουργεί νέα δεδομένα στο παγκόσμιο στερέωμα ενώ παράλληλα ανοίγει μεγάλες προοπτικές συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Ιράν».

Καταγγελία των νομοσχεδίων και
«ηρωική έξοδος» από Κωνσταντοπούλου;

«

Σημειώνεται πάντως, ότι συνεργάτες της προέδρου δήλωναν χαρακτηριστικά
ότι «δεν παραιτείται ακόμη κι αν τής το ζητήσει ο Πάπας»

Ηρωική έξοδο» από την
προεδρία της Βουλής φέρεται
να
ετοιμάζει
η
Ζωή
Κωνσταντοπούλου την Τετάρτη, οπότε
συζητούνται στην Ολομέλεια της
Βουλής τα νομοσχέδια που έχουν
συμπυκνωθεί σε 3 άρθρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ.
Κωνσταντοπούλου, την οποία καλούν
να αποχωρήσει από την προεδρία
βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως
οι
κ.
Πουλάκης
και
Παπαδόπουλος, στην ομιλία της θα καταγγείλει τα ν/σ και θα υποβάλει την παραίτησή
της.
Σημειώνεται πάντως, ότι συνεργάτες της προέδρου τη Δευτέρα δήλωναν
χαρακτηριστικά ότι «δεν παραιτείται ακόμη κι αν τής το ζητήσει ο Πάπας».
Στο μεταξύ, την Πέμπτη θα συζητηθεί η έγκριση για τη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων εταίρων – Αθήνας στη γαλλική και την ολλανδική Βουλή.

Από 6 Ιουλίου η διά- ΣΕΙΡΑ
θεση της προνομια- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
κής κάρτας των
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
Αισχυλείων

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΦΕΤΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
2015. ΩΡΑ 8:00 – 14:00
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΙΜΩΝΟΣ
11 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ ,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ).
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

θριάσιο-5

Έγκριση χρηματοδότησης νέων
έργων στις Αχαρνές

Μ

ετά
από
πολύμηνες
διαβουλεύσεις και στενή
συνεργασία
του
Δήμου Αχαρνών με
την Περιφέρεια Αττικής που στόχο είχαν
τη δημιουργία προϋποθέσεων, την τεκμηρίωση
τεχνικών
υποδείξεων,
τη
σωστή ιεράρχηση και
κατανόηση των προτεραιοτήτων, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
αναπτυξιακών έργων
πνοής για τον Δήμο
μας.
Στο
πλαίσιο
αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού και τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν νέα έργα κατά τη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, τα οποία είναι:
1. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας, ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών, συνολικού προϋπολογισμού
1.825.000 €.
2. Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και κατασκευής δεξαμενών ανάσχεσης, συνολικού προϋπολογισμού 400.000€,
δεδομένου ότι οι ήδη υπάρχουσες μελέτες, που είχαν υποβληθεί το 2012, δεν ήταν ώριμες για να οδηγήσουν σε χρηματοδότηση των έργων.
3. Κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Ολυμπιακού Χωριού, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€.
4. Μελέτη Ανάπλασης Κέντρου Αχαρνών και εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων
Αστικών Παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 200.000€.
5. Μελέτη στέγασης με θόλο τύπου μπαλόνι και αποκατάσταση ζημιών στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Χωριού, συνολικού κόστους 50.000€.
6. Μελέτη για βασικούς συλλεκτήρες αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Θρακομακεδόνων, συνολικού κόστους 40.000€.
7. Διαμόρφωση Τάξης και βοηθητικών χώρων του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου του
Δήμου Αχαρνών, συνολικού κόστους 15.000€.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:

"Βασικός άξονας που διατρέχει όλα τα υπό χρηματοδότηση νέα έργα αποτελεί ο αναπτυξιακός τους χαρακτήρας, η επίλυση χρόνιων σοβαρών προβλημάτων που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του πολίτη των Αχαρνών, η βελτίωση και αναβάθμιση υπαρχόντων σχολικών και αθλητικών κτιριακών υποδομών, και ο σεβασμός προς το Περιβάλλον, την Αειφορία και τη δημιουργία μιας βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης με την
εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας".

ΕΣΗΕΑ για καταγγελίες Καμμένου: Δεν μπορούν να συνδεθούν με χρηματισμό - Αφορούν κυρίως
διαφημιστική δαπάνη

Α

νακοίνωση για τις καταγγελίες Καμμένου, περί χρηματικών ποσών τα οποία
διατέθηκαν σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ από το ΚΕΕΛΠΝΟ, εξέδωσε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Όπως τονίζει η Ένωση Συντακτών, ο υπουργός κ. Καμμένος παρέδωσε σήμερα στο
πειθαρχικό όργανο, λίστα ΜΜΕ και στελεχών του Τύπου, «διευκρινίζοντας ότι διατηρεί
επιφυλάξεις, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων τα αντίστοιχα κονδύλια, αφορούν διαφημιστική δαπάνη».
Επισημαίνει, επίσης, ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνδεθούν ονόματα
με τυχόν χρηματισμό».
Αναλυτκά η ανακοίνωση:
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, θεωρεί αναγκαίο να διευκρινίσει
ότι η υπόθεση για την οποία προσήλθε σήμερα, ενώπιον του Συμβουλίου, ο Υπουργός
Εθνικής Άμύνας κ. Πάνος Καμμένος και αφορά σε καταγγελία του στη Βουλή για χρηματισμό δημοσιογράφων από το ΚΕΕΛΠΝΟ, τελεί υπό διερεύνηση.
Κατά την κατάθεσή του ο Υπουργός παρέδωσε έγγραφο με λίστα Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και στελεχών του Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού), διευκρινίζοντας ότι
διατηρεί επιφυλάξεις, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων τα αντίστοιχα κονδύλια, αφορούν διαφημιστική δαπάνη.
Προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων και άστοχου διασυρμού προσώπων, το
ΠΠΣ αισθάνεται υποχρεωμένο να διευκρινίσει ότι:
• Στην παρούσα φάση και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να συνδεθούν ονόματα με τυχόν χρηματισμό.
Εκτός εάν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας προκύψουν πρόσθετα και επαρκή
στοιχεία.
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
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6-θριάσιο

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 50χρονου ημεδαπού, ο οποίος λάμβανε παράνομα σύνταξη από
το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Α

Η ζημία που προκλήθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των (130.000) ευρώ
πό τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος
50χρονου ημεδαπού, για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής

Αστυνομίας, ο 50χρονος από τον Ιούνιο του 2009 και μέχρι την 31-06-2015, δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας του, λαμβάνοντας παράνομα από το Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων τη σύνταξή της.
Πιο αναλυτικά, ο 50χρονος χρησιμοποιούσε ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
της μητέρας του προς αυτόν, με το οποίο τον διόριζε αντιπρόσωπο και αντίκλητό της,
προκειμένου να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη επ’ ονόματι της και να λαμβάνει την
σύνταξη της.
Επίσης, από την ημέρα του θανάτου της μητέρας του έως και τον Ιούνιο του 2015,
επανειλημμένα μετέβαινε σε Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. και με τη χρήση του πληρεξουσίου
κατέθετε ψευδή έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά κ.λπ.).
Στη συνέχεια, όταν από το ταμείο του ΙΚΑ πιστωνόταν η σύνταξη στον τραπεζικό
λογαριασμό της μητέρας του, προέβαινε στη μεταφορά των χρημάτων σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.
Σημειώνεται ότι η ζημία που προκλήθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) από την παράνομη λήψη σύνταξης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των εκατόν
τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
και ενημερώθηκε το Ταμείο για τη διακοπή της σύνταξης.

Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράνομες σεισμικές
έρευνες στο Θρακικό
Πέλαγος

14Ιουλίου 2015

τις 3-7-2015 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση,
σε βάρος της εταιρείαςEnergeanOil&Gas SA, προσωρινής διαταγής της
Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγορεύθηκε
στην εν λόγω εταιρεία η συνέχιση των παράνομων ερευνών εντός της ερευνητικής περιοχής του Θρακικού Πελάγους. Στην εν λόγω περιοχή αποκλειστικά δικαιώματα έχουν οι
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και η Calfrac Well Services.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εξαναγκάσθηκε σε δικαστικές ενέργειες κατά της εταιρείας EnergeanOil&Gas SA όταν η τελευταία, άνευ συναινέσεως τουπαραχωρησιούχουκαι άνευ αδείας από τις αρμόδιες Αρχές για τη διεκπεραίωση εργασιών αναζήτησης και έρευνας υδρογονανθράκων σε περιοχές εκτός της παραχώρησής της, σε
παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, προέβη παρανόμως σε εργασίες απόκτησης στοιχείων με την εκτέλεση σεισμικών εργασιών 3D στην ερευνητική περιοχή του
Θρακικού Πελάγους.
Οι ενέργειες τηςEnergeanOil&Gas SA αντίκεινται σαφώς στη διεθνή πρακτική η οποία
επιβάλει
την
κατάρτιση
εκ
των
προτέρων
συμφωνίαςμεταξύ
των
παραχωρησιούχων,περιοχώνστις οποίες διαθέτουν αποκλειστικά δικαιώματα και τρίτων
που επιθυμούν να διεξάγουν στις περιοχές αυτές εργασίες, με όρους αμοιβαία αποδεκτούς. Η EnergeanOil&Gas SA, σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική που επικαλείται,
ουδέποτε υπέβαλε σοβαρή, δεσμευτική και έγκαιρη πρόταση για την κατάρτιση σχετικής εμπορικής συμφωνίας.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα συνεχίσει τις δικαστικές ενέργειες προς ανάκτηση
των παρανόμως αποκτηθέντων στοιχείων και την αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής της βλάβης.

Βαρουφάκης: Ό,τι έκανα ήταν
με εντολή του πρωθυπουργού

«

Ό,τι έκανα ήταν με εντολή του πρωθυπουργού. Η εντολή του πρωθυπουργού και
γενικότερα του κυβερνητικού συμβουλίου,
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ποια ήταν: Το
υπουργείο Οικονομικών να ετοιμάζεται για κάθε
ενδεχόμενο, για κάθε απειλή, από όπου εκσφενδονιστεί αυτή η απειλή, εναντίον της παραμονής
της χώρας στην Ευρωζώνη» δήλωσε στο Mega ο
τέως υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης
μετά το σάλο που δημιουργήθηκε από τα σχέδια
περί παράλληλου νομίσματος.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΔΝΤ προς Ευρώπη: Δώστε στην Ελλάδα
περίοδο χάριτος 30 ετών για το χρέος

Η

Ελλάδα θα χρειαστεί ελάφρυνση
χρέους,
πολύ
μεγαλύτερη από αυτή που
οι εταίροι της ευρωζώνης
είναι έτοιμοι να εξετάσουν,
λόγω της καταστροφής της
οικονομίας και των τραπεζών τις δύο τελευταίες
εβδομάδες, αναφέρει μια
εμπιστευτική μελέτη του
ΔΝΤ την οποία αποκαλύπτει το Reuters.
Η αναθεωρημένη ανάλυση βιωσιμότητας χρέους
εστάλη στις κυβερνήσεις
της ευρωζώνης αργά τη Δευτέρα, ώρες αφότου η Αθήνα και οι 18 εταίροι της
συμφώνησαν επί της αρχής να ανοίξουν διαπραγματεύσεις για ένα τρίτο πρόγραμμα
διάσωσης ύψους 86 δισ. ευρώ, με αντάλλαγμα πιο αυστηρά μέτρα λιτότητας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
"Η δραματική επιδείνωση στην βιωσιμότητα χρέους, υποδηλώνει την ανάγκη για ελάφρυνση χρέους σε ένα εύρος που θα χρειαστεί να πάει πιο πέρα από ό,τι έχει ήδη
προβλεφθεί μέχρι σήμερα –και έχει προταθεί από τον ESM", αναφέρει το ΔΝΤ.
Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να δώσουν στην Ελλάδα μια περίοδο χάριτος 30
ετών για την εξυπηρέτηση του χρέους της προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων
και των νέων δανείων, και μια πολύ δραματική επέκταση της λήξης, ή διαφορετικά να
προχωρήσουν σε ρητές ετήσιες δημοσιονομικές μεταβιβάσεις στον ελληνικό προϋπολογισμό ή να αποδεχθούν βαθύ κούρεμα των δανείων τους στην Αθήνα, αναφέρει η
έκθεση του ΔΝΤ.
O διπλασιασμός της διάρκειας του χρέους που συνιστά στους Ευρωπαίους εταίρους
το ΔΝΤ στην επικαιροποιημένη του έκθεση θα συνοδεύεται από σχεδόν ανάλογη επέκταση και της περιόδου χάριτος.
Δηλαδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες (δημοσιογραφικές) που έχουν αρχίσει να
έρχονται από την Ουάσιγκτον, η εκτίμηση των "τεχνικών” του ΔΝΤ φαίνεται να καταλήγει σε μία σύσταση προς την ευρωπαϊκή πλευρά για περαιτέρω διπλασιασμό της διάρκειας του χρέους (EFSF – GLF) που σημαίνει μία διάρκεια πάνω από 50 χρόνια για το
υφιστάμενο χρέος. Στο Βερολίνο έχει αρχίσει επίσης να "ζυμώνεται” η ιδέα για την
αντίστοιχη επιμήκυνση της περιόδου χάριτος για αρκετά χρόνια μετά το 2023. Πόσο;
Ακούγεται πως θα προστεθεί μία επιπλέον δεκαετία. Αυτή την στιγμή το διακρατικό
δάνειο (GLF) αρχίζει να αποπληρώνεται το 2019 με μία σχετικά μικρή δόση 700 εκατ.
ευρώ, ενώ από το 2020 οι ετήσιες πληρωμές αυξάνονται στα 2 περίπου δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η πρώτη έκθεση βιωσιμότητας του ΔΝΤ δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα
πριν το δημοψήφισμα και παραδεχόταν ότι το ελληνικό χρέος δεν ήταν βιώσιμο και
απαιτούντο παρεμβάσεις.
Στο κείμενο ωστόσο της συμφωνίας της Δευτέρας που οδεύει προς κύρωση από την
ελληνική Βουλή δεν είναι σαφής ούτε ο χρόνος αλλά και ούτε το εύρος των παρεμβάσεων στο χρέος. Συνδέονται όχι μόνο με την υπογραφή του νέου MοU αλλά και με την
πρώτη επικαιροποίησή του.
"Η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα
(πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι
οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο", αναφέρεται
στην συμφωνία. Και καθιστά σαφές ότι "τα μέτρα αυτά θα εξαρτώνται από την πλήρη
υλοποίηση των μέτρων τα οποία πρόκειται να συμφωνηθούν σε πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση επανεξέτασης".
Το ΔΝΤ θα δεχθεί αίτημα από την Ελλάδα για να μετέχει στο 3ο δάνειο για την περίοδο μετά τον Μάρτιο του 2016 που λήγει το υφιστάμενο πρόγραμμα (MEFP). Επίσης η
Ελλάδα καλείται να ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του προγράμματος του ΔΝΤ και
στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, διαφορετικά το
ταμείο δεν μπορεί να εκταμιεύσει δόσεις.

Putin: Υπέγραψε την περικοπή
110.000 δημοσίων υπαλλήλων

Ο

Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin υπέγραψε τη μείωση του ανώτατου αριθμού
του προσωπικού στη μισθοδοσία του υπουργείου Εσωτερικών κατά 110.000
εργαζομένους, ή περίπου 10%, σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Δευτέρα, μεταδίδουν οι Moscow Times.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μέτρο είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα λιτότητας
από τη Ρωσία, όπου η οικονομία διολισθαίνει προς την ύφεση, έχοντας πληγεί από την
αδυναμία των τιμών του πετρελαίου και τις δυτικές κυρώσεις για τη σύγκρουση στην
Ουκρανία.
Το έγγραφο αναφέρει ότι ο μέγιστος αριθμός των εργαζομένων του υπουργείου Εσωτερικών που πληρώνονται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, θα πρέπει να οριστεί λίγο πάνω από τους 1 εκατ. εργαζομένους, εξαιρώντας το προσωπικό ασφαλείας
και τους συντηρητές των κτιρίων του υπουργείου.
Πρόκειται για τροποποίηση προηγούμενης απόφασης, που είχε υπογράψει ο Putin
τον Μάιο του 2014 και όριζε τον εν λόγω αριθμό λίγο πάνω από τους 1,1 εκατ. εργαζόμενους.
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Άμεση στήριξη 10 δισ. για τις ελληνικές τράπεζες ετοιμάζουν οι εταίροι

Σ

ύμφωνα με τους
« F i n a n c i a l
Times», τα χρήματα θα δοθούν ως εγγύηση
για την παροχή ELA στις
ελληνικές τράπεζες, αλλά
και για κάλυψη τυχόν κεφαλαιακών αναγκών τους
πριν την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση
που
θα
αρχίσει το φθινόπωρο. Η
λύση αυτή μπορεί να επιτρέψει το άνοιγμα των
ελληνικών τραπεζών.
Στήριξη 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις άμεσες ανάγκες των ελληνικών τραπεζών ετοιμάζουν οι ευρωπαίοι εταίροι, προκειμένου να
επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει την παροχή έκτακτης ρευστότητας (ELA) προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Σύμφωνα με τους «Financial Times», τα 10 δισεκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως
εγγύηση για τα εχέγγυα που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να λάβουν ELA,
αλλά και ως κάλυψη για τυχόν κενό στην κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων, ενόψει
της πλήρους ανακεφαλαιοποίησης τους με 10 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ, που αναμένεται να αρχίσει το φθινόπωρο.
Το ποσό των 10 δισεκ. περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται η χρήση του.
«Αν περιμέναμε την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση, θα ήταν πολύ αργά για την ΕΚΤ»,
εξήγησε στους FT ευρωπαίος αξιωματούχος, εξηγώντας την ανάγκη για τις εγγυήσειςγέφυρα.
Η παροχή των εγγυήσεων και η συνέχιση του ELA μπορούν να επιτρέψουν την επαναλειτουργία των ελληνικών τραπεζών, έστω υπό ένα σύστημα κεφαλαιακών ελέγχων.
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες των FT, η Ευρωτράπεζα δεν σχεδιάζει αύξηση της
έκτακτης ρευστότητας προς τα ελληνικά ιδρύματα έως ότου διασφαλιστεί η πληρωμή
των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πρέπει να της καταβάλει η Ελλάδα την επόμενη
Δευτέρα (20 Ιουλίου).
Για το λόγο αυτό, η ΕΚΤ κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει τις όποιες αποφάσεις μετά
τη συμφωνία για χρηματοδότηση-γέφυρα, την οποία θα εξετάσει εκ νέου το Eurogroup
σε τηλεδιάσκεψη, μάλλον την Τετάρτη.

8-θριάσιο

Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών για την παραβατικότητα

Σ

υνεργασία με τον Προϊστάμενο
της Εισαγγελίας Αθηνών Ηλία
Ζαγοραίο, παρουσία των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω
Λιοσίων Γιώργου Πουλογιαννόπουλου
και Ζεφυρίου Γεράσιμου Ντέλη, είχαν το
πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Φυλής Αργύρης
Αργυρόπουλος και η Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του
Συμβουλίου Καταπολέμησης της Παραβατικότητας, Χρυσούλα Κουράση.
Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η
καταπολέμηση της παραβατικότητας που
υποβαθμίζει, καθημερινά, τη ζωή των
κατοίκων της περιοχής και συγκεκριμένα
η ηχορύπανση που προκαλούν τα πολυήμερα υπαίθρια γλέντια, η κατάληψη
δρόμων για τη διοργάνωσή τους και η ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση καλωδίων.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου τόνισαν ότι πρόκειται για τη λεγόμενη παραβατικότητα της καθημερινότητας που υποβαθμίζει τη ζωή των κατοίκων καθιστώντας το βίο τους αβίωτο. Ζήτησαν επίσης την αυστηρή τήρηση των διατάξεων
του νόμου κι επεσήμαναν ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει οι παραβάτες να παραπέμπονται στο αυτόφωρο.
Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί εξέθεσαν τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή των
κείμενων διατάξεων και παρέθεσαν στοιχεία από την δραστηριότητα των δύο Αστυνομικών Τμημάτων.
Άριστος γνώστης των προβλημάτων ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους δύο
διοικητές, τονίζοντας ότι θα διατηρήσει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μαζί τους. Απευθυνόμενος, εξάλλου, στους εκπροσώπους του Δήμου ζήτησε τα έγγραφα με τα οποία ζητούν την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων, ώστε να τα διαβιβάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προτείνοντας τη λήψη μέτρων.
Αναφορικά με το πρόβλημα της καύσης των καλωδίων είχε, σε παλαιότερη συνάντηση, συστήσει στον Γενικό Γραμματέα Αργύρη Αργυρόπουλο να κατάσχεται το σκραπ (χαλκός), από τα Αστυνομικά Τμήματα, μετά από την κατάσβεση της φωτιάς, και να ορίζεται μεσεγγυούχος ο Δήμος, που θα συνοδεύει με το ειδικό όχημα (δαγκάνα) τα πυροσβεστικά οχήματα.
Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται, ότι θα αποβαίνει ανώφελη για τους δράστες η καύση των καλωδίων, αφού θα κατάσχεται το προϊόν της παράνομης και ρυπογόνου δραστηριότητας και θα περιοριστούν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν την
αστική βλάστηση και καταπονούν, νυχθημερόν, τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
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55χρονος διαρρήκτης
λήστευε δωμάτια
τουριστών

Ο

ι αρχές συνέλαβαν τον δράση τη στιγμή που
επιχειρούσε να παραβιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου.
Εξιχνιάστηκαν εννιά υποθέσεις κλοπών και δύο απόπειρες κλοπής, που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχεία, στο
Ρέθυμνο την περίοδο Μαΐου - Ιούλιου 2015 με δράστη
έναν 55χρονο υπήκοο Παλαιστίνης.
Αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση στοιχείων και έρευνες έφτασαν στην ταυτοποίηση του διαρρήκτη τον οποίο
τελικά και συνέλαβαν όταν τον εντόπισαν να κινείται ύποπτα, οδηγώντας το ΙΧ αυτοκίνητό του και μετά από παρακολούθηση τον συνέλαβαν τη στιγμή που επιχείρησε να
παραβιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου.
Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν χρηματικό ποσό
393 ευρώ, 1.700 κορώνες ξένων κρατών, 2 ζευγάρια
γυαλιά, κοσμήματα, κινητό τηλέφωνο, δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα Αρχών Ιταλίας και εργαλείο σχετικό με
διαρρήξεις.
Ο 55χρονος είχε αφαιρέσει από δωμάτια ξενοδοχείων,
ευρώ, δολάρια, ρώσικα ρούβλια, κοσμήματα, κινητά
τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές, tablet, διάφορα αντικείμενα και έγγραφα, συνολικής
χρηματικής αξίας άνω των 8.700 ευρώ.
Σε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου έμενε ο
55χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηλεκτρονικές
συσκευές (6 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 9 tablet,
8 κινητά τηλέφωνα, φωτογραφική μηχανήκαι ένα ζευγάρι
ακουστικά), 4 ρολόγια χειρός, κοσμήματα (2 δακτυλίδια,
κόσμημα λαιμού,4 βραχιόλια, σταυρός με χρυσή
αλυσίδα, 2 μενταγιόν), 15 διαβατήρια διαφόρων κρατών,
22 χαρτονομίσματα Νοτίου Αφρικής και Ουκρανίας και
κέρματα Νορβηγίας και ένα σακίδιο πλάτης με διάφορα
είδη ρουχισμού.
Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου εξετάζει τη
συμμετοχή του Παλαιστίνιου, σε άλλες παρόμοιες πράξεις που έχουν καταγγελθεί, ενώ πριν λίγη ώρα ο
συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
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«Βουτιά» στα έσοδα στο εξάμηνο
- «Ψαλίδι» στις δαπάνες

Μ

εγάλη πτώση των εσόδων και «πάγωμα» των δαπανών καταγράφηκε στο
α΄εξάμηνο του 2015.Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο
Ιανουαρίου – Ιουνίου
2015,
παρουσιάζεται
έλλειμμα στο ισοζύγιο
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,422 δισ.
ευρώ έναντι ελλείμματος
2,419 δισ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του
2014 και στόχου για
έλλειμμα 4,606 δισ.
ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε
πλεόνασμα ύψους 1,876
δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος
707 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,235
δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,82 δισ.
ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 906 εκατ. ευρώ ή 4,0% έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,79 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,665 δισ. ευρώή 7,8% έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,328 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 123
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,451 δισ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,029 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 759 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 360 εκατ. ευρώ ή 10,0% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 701 εκατ. ευρώ ή 20,0% έναντι του
μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές ήταν μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 52
εκατ. ευρώ ή 19,0%. Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά
342 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23,242 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,090 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (27,332 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,088 δισ. ευρώ
και είναι μειωμένες κατά 3,044 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης
των πρωτογενών δαπανών κατά 2,633 δισ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 295 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1,584 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,7%, παρά το
γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 106 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 12
εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 82 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε
1,154 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,046 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (2,2 δισ. ευρώ) και
μειωμένες κατά 1,208 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
3,218 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,462 δισ. ευρώ έναντι του
μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,035 δισ.
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,104 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως
στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες
περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών
συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

Υ

Σουλτς: Υπέρ μιας «ευρωπαϊκής
κυβέρνησης»

πέρ μιας «ευρωπαϊκής κυβέρνησης» τάχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Όπως είπε, ορισμένα κεντρικά ζητήματα
για την ΕΕ δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται μόνον από τους αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων.
«Τα κεντρικά, σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα δεν μπορούν πλέον να επιλύονται από
τους επικεφαλής των κυβερνήσεων», δήλωσε ο Σουλτς στο εβδομαδιαίο γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό Stern, την επομένη της συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής για
την Ελλάδα.
«Γι' αυτό έχουμε ανάγκη κοινοτικούς θεσμούς. Έχουμε ανάγκη μια ευρωπαϊκή
κυβέρνηση», πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδίως στα ζητήματα που άπτονται του διεθνούς
εμπορίου, της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης, της φοροδιαφυγής και της νομισματικής πολιτικής.
Ο Μάρτιν Σουλτς τόνισε ότι «βρισκόμαστε χωρίς καμιά αμφιβολία σε μια σοβαρή
κρίση» και πρόσθεσε ότι καταγράφει πολλή «ματαίωση, εξαπάτηση, αμοιβαίες παρεξηγήσεις σε αυτή την ένταση». «Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο για μένα» σημείωσε
και τόνισε ότι «η Ευρώπη δεν πεθαίνει».
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Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για
τα εργασιακά και την ασφάλιση

Α

λλαγές και νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό φέρνει το νομοσχεδιο που πρέπει
να ψηφιστεί μέχρι την Τετάρτη και αφορά κυρίως στην σταδιακή κατάργηση των
πρόωρων συντάξεων, ένταξη όλων των Ταμείων και των τομέων επικουρικής
Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ.
Επίσης, περιλαμβάνεται: Διατήρηση
της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το
2021 στα επίπεδα
2015 σε ονομαστικούς όρους. Αύξηση
εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στις
κύριες συντάξεις από
4% στο 6%. Επιβολή
κράτησης 6% στις
επικουρικές.
Αναλυτικά
οι
αλλαγές
Από 01.01.2023 τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη λήψη
πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το 62ο έτος της
ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας με
15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι, από
την ίδια ως άνω ημερομηνία, το 62ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.
Τα προβλεπόμενα μέχρι 30.06.2015 μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από
01.07.2015 κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος 2022.
Στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 01.01.2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφ’
όσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, σε κάθε
άλλη περίπτωση δε, με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
2. Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του
διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
3. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ για τις
παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων: α. υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές β. μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία γ. σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων δ. ασφαλισμένοι ανάπηροι που
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 612/77 4.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.06.2015 λόγω συμπλήρωσης των
προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά
προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε.
5. Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη (οργανικό
ποσό) που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου
έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).
Άρθρο 5 1.
Από 01.01.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
(ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι
την δημοσίευση του παρόντος. Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των εντασσομένων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο
38 του Ν. 4052/2012. 3.
Από 01.01.2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική
επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015. 4. Από 01.07.2015
αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται
από τις κύριες συντάξεις και από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις επικουρικές
συντάξεις.
5. Από 01.07.2105 καταργούνται σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος
εξαιρέσεις και εναρμονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης,
τις λεπτομέρειες και την διαδικασία εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την
ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς του παρόντος
άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός ορίζεται διαφορετικά σε άρθρα του.
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10-θριάσιο

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το επισιτιστικό πρόγραμμα

Α

πό τις 15 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2015 θα
διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων για το Επισιτιστικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους»
(TEBA/FEAD).
Στόχος του προγράμματος είναι η διανομή τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και η παροχή
κατάλληλων συνοδευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση
των κοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων.
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να απευθύνονται για να υποβάλλουν αίτηση καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες 8:00πμ με 2:00μμ στα εξής σημεία:
Δημοτική Ενότητα Μάνδρας
Δημαρχείο Μάνδρας, Στρ. Ν. Ρόκα 45
α) 1ος όροφος, Γραφείο Δημάρχου - τηλ:
2132014945
β) 2ος όροφος, Γραφείο Αντιδημάρχου- τηλ:
2132014938
Τηλεφωνικό κέντρο: 2132014900
Δημοτική Ενότητα Βιλλίων
Δημαρχείο Δημοτικής Ενότητας Βιλλίων
Ιωάννου Σακελλαρίου 30 - τηλ: 2263320000
και 22633200001
Δημοτική Ενότητα Ερυθρών
Δημαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών
Εθνικης Αντιστασεως 59 - τηλ: 2263062207
και 2263063903
Δημοτική Ενότητα Οινόης
Δημαρχείο Δημοτικής Ενότητας Οινόης
Παλαιάς ΕΟ Αθηνων Θηβων & Κιλκίς - τηλ:
2263051396 και 2263051597
Δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε
διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων,
που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή
ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3.Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
-είναι ανήλικα ή
-είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
-είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα
σε χηρεία:
-τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
-αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών
τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με
έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την

επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν
το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των
3.000 ευρώ.
5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες
ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα,
τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και
ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε

Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του
Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του
αρ.9 του
Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο
διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν
υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2
καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο
οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις
αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά
στην ομάδα των αστέγων.
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό
εισόδημα):
• 3.000 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο
εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 ευρώ ετησίως
για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστα-

τεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως
ενήλικας
• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό
πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή
αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της
ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού
έτους - μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για
κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή
υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν.
3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα
συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και
άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται
παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται
από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια
διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο
ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με
συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό
έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και
το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά
επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται
από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.
Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της
ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και
στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις
115.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον
ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό
όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000
ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του
συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα
αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το
τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών
τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης
(πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό
έτος 2015 (χρήση 2014)
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Η αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται
ηλεκτρονικά:
• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή
προσαρτημένη
στην
ιστοσελίδα
http://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης του Ν. 1599/1986
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Τσίπρας: Δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες μου -

Ο καθένας έχει πολιτική ευθύνη αν θα ρίξει την κυβέρνηση - Δεν πιστεύω σε
κυβέρνηση ειδικού σκοπού - Ζήτησα τις επιπτώσεις ενός Grexit

«

Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα λάθη αλλά και για
την υπογραφή μου σε ένα κείμενο που δεν
πιστεύω. Δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες
μου» διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας σε
συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι θα προσπαθήσει
να υλοποιήσει το πολιτικό του σχέδιο σε βάθος τετραετίας.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε για τη συμφωνία ότι «η προχθεσινή νύχτα ήταν κακή για την Ευρώπη» και ότι «ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν σε έναν λαό δεν
τιμά τις παραδόσεις της δημοκρατικής Ευρώπης».
«Το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα πίεσης ισχυρής
σε μια χώρα, σε έναν λαό» τόνισε, λέγοντας ότι οι επιλογές ήταν δύο, «συμφωνία με αυτούς τους όρους ή
άτακτη χρεοκοπία». Και είπε ότι «από την άλλη πλευρά
οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση
για κανέναν από τους 18 συναδέλφους μου στη Σύνοδο
Κορυφής».
Ο Πρωθυπουργός, συνέχισε, λέγοντας ότι «προσπάθησα με όση δύναμη ψυχής είχα, μέχρι τις 9 το πρωί της
Δευτέρας, να διεκδικήσω όσα περισσόετερα μπορούσα.
Η συμφωνία προβλέπει σκληρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όμως δεν έχει το αδιέξοδο που έλαβα στα
χέρια μου 25 Ιουνίου».
Σημείωσε ότι «κερδίσαμε 82 δισ. ευρώ για την κάλυψη
όλων των μεσοπρόθεσμων δανειοδοτικών αναγκών της
τριετίας και πήραμε τη de facto αναδιάρθρωση χρέους
έως το 2022 και δέσμευση για έναρξης της συζήτησης,
εντός του 2015, για την αναδιάρθρωσή του απο το 2022
και μετά».
«Προσπάθησα με δύναμη ψυχής να κερδίσω ότι ήταν
δυνατόν. Ετσι ξεφεύγουμε από το Grexit» συμπλήρωσε
και υπογράμμισε:
Είχαμε μια σκληρή και εκδικητική στάση από τους Ευρωπαίους, μια δύσκολη συμφωνία, κακή σε ορισμένα
σημεία αλλά έχουμε προοπτική να ξεφύγουμε από την
κρίση.
Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ηπιότερη δημοσιονομική
προσαρμογή του προγράμματος. «Δεν κόβονται μισθοί
και συντάξεις, αλλά δεν συνεχίζεται η λογική της εσωτερικής υποτίμησης» είπε χαρακτηριστικά.
Χαρακτήρισε παράλογη την αύξηση του ΦΠΑ στην
εστίαση και τον Τουρισμό, λέγοντας ότι όταν αυξάνεται ο
φόρος μειώνεται η εισπραξιμότητα, κάνοντας λόγο για
«πολιτική της στιγμής και της επιβολής» των δανειστών.
Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι μειώνεται η ονομαστική αξία
των εισοδημάτων λόγω αύξησης ΦΠΑ.
«Το να αυξηθούν οι εισφορές προς τον κλάδο της Υγείας
είναι προοδευτική πολιτική» σημείωσε. «Καταφέρνουμε
να διατηρήσουμε αλώβητο τον πυρήνα των συντάξεων»
είπε. «Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν καταργείται,
θα επανεξεταστεί μέχρι το 2016 όταν θα φέρουμε συνολικό σχέδιο για το Ασφαλιστικό. Μπορεί μέχρι τότε να μην
αλλάξει αλλά για παράδειγμα να αυξηθούν οι εισφορές
των εργοδοτών, θα δούμε» επισήμανε.
Eκτιμησε ότι «υπάρχουν δυνατότητες για πολιτικές αναδιανομής για να στηρίξουμε τις κοινωνικές κατηγορίες
που πλήττονται περισσότερο».
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε:
Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα λάθη αλλά και για την

υπογραφή μου σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω. Δεν θα
δραπετεύσω από τις ευθύνες μου, προέχει να διασφαλίσω ότι η χώρα και τα λαϊκά στρώματα δεν θα μείνει η
χώρα. Θα προσπαθήσω να υλοποιήσω το πολιτικό μου
σχέδιο σε βάθος τετραετίας. Δεν είπα ψέματα στον

ελληνικό λαό.
«Όταν αποφάσισα το δημοψήφισμα είχα την πεποίθηση
ότι θα μας δοθεί η απαιτούμενη παράταση, αλλά υπήρξε
εκδικητική στάση εταίρων» τόνισε και πρόσθεσε ότι «στη
ζωή και στην πολιτική, πρέπει να παίρνεις ρίσκο. Και να
παραδέχεσαι την ήττα σου, όταν έρχεται».
Σχολιάζοντας διεθνή αρθρογραφία που έκανε λόγο για
πραξικόπημα αναφορικά με τις εξελίξεις στην Σύνοδο, ο
κ. Τσίπρας τόνισε ότι κάποιοι θα ήταν πολύ χαρούμενοι
αν η κυβέρνηση αυτή αποτελούσε παρένθεση και έπεφτε,
διαμηνύοντας:
Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου να κρατήσω τον
ΣΥΡΙΖΑ και την Κ.Ο. του ενωμένους από εκεί και πέρα ο
καθένας έχει την πολιτική ευθύνη να επιλέξει ποιο πολιτικό σχέδιο υπηρετεί. Αν υπηρετεί το πολιτικό σχέδιο της
αριστερής κυβέρνησης ή το σχέδιο αυτών που θέλουν να
τη ρίξουν.
«Η μία επιλογή ήταν αυτή που έκανα, με κριτήριο το
συμφέρον της χώρας και των λαϊκών τάξεων. Η χώρα δεν
έχει συναλλαγματικά αποθέματα για να στηρίξει ένα νέο
νόμισμα. Όπου και να πήγα και στις ΗΠΑ και στη Ρωσία
κανένας δε μου είπε "προχώρα" σε αυτή την επιλογή. Οι
φτωχοί θα πέρναγαν τραγικά οι πλούσιοι ζωή και κότα»
είπε. Παράλληλα ανέφερε ότι ζήτησε μελέτη για τις επιπτώσεις ενός Grexit.
«Η άτακτη χρεοκοπία θα οδηγούσε στην έκδοση
νομίσματος. Υπήρξε επιθυμία για συναινετική έξοδο από
το ευρώ από τον κ. Σόιμπλε. Ένα συναινετικό grexit θα
ήταν μοιραίο» τόνισε, αναφερομενος στη δεύτερη επιλογή. «Σχεδίαζαν ευρωζώνη δύο ταχυτήτων. Ομως η
Ευρώπη δεν ανήκει στον κ. Σόιμπλε» πρόσθεσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική, ούτε Plan B, αφού η
ατακτη χρεοκοπία ήταν ένα
ενδεχόμενο που δεν συνέφερε κανέναν.
«Προέχει το πρόγραμμα-

ΓΑΜΟΣ

O Ελευθεριάδης Θεόδωρος του Αχιλλέα και της Ελένης το γένος Ξανθοπούλου γεννηθείς στο Κιρωβ Καζακσταν κάτοικος Ελευσίνας και η Καραγιαννίδου Ελένη του Ιωάννη και της Σιμα το γένος Χαραλαμπίδη γεννηθείσα
στην Αθήνα κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα
τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο, πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ
προτιμητέα. 12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

γέφυρα» τόνισε ο κ. Τσίπρας, καταγγέλλοντας ότι
κάποιοι το εμποδίζουν.
Προτεραιότητα μου είπε ο πρωθυπουργός είναι να φθάσουμε μέχρι την εξασφάλιση του προγράμματος και μετά
θα ασχοληθούμε με τα εσωτερικά μας προβλήματα υπογραμμίζοντας πως δεν είναι στην κουλτούρα του
οι διαγραφές. «Ο καθένας αν διαφωνεί ή αν
συμφωνεί είναι θέμα συνείδησης» είπε εκ νέου
προς τους διαφωνούντες.
Για το θέμα των εκλογών είπε ότι «δεν έχω λογο
να κάνω εκλογές» προσθέτοντας ότι θα εξαρτηθεί απο τις διεργασίες σε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και εάν
στο τέλος της ιστορίας αυτής θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
«Καμία αμφιβολία ότι έκανε και λάθη, αλλά δεν
θα τα φορτώσω σε εκείνον» είπε για τον Γιάνη
Βαρουφάκη προσθέτοντας ότι τα χρεώνεται ο
ιδιος (ο Πρωθυπουργός). «Το να είναι κάποιος
καλός οικονομολόγος δεν σημαίνει ότι μπορεί να
είναι και καλός πολιτικός. Εκτιμώ το έντιμο του
χαρακτήρα του, μπορεί να έκανε λάθη αλλά
υπηρέτησε το καλό της πατρίδας. Ο άνθρωπος
αυτός αναλαμβάνει τις ευθύνες του όχι μόνο γι'
αυτά που έκανε, αλλα και γι' αυτά που κάνει και τώρα.
Όλοι μας κρινόμαστε» τόνισε λέγοντας ότι «δεν έχει χαλάσει τη σχέση του με τον Βαρουφάκη».
Για το ταμείο ακίνητης περιουσίας, τόνισε ότι ο γερμανός
ΥΠΟΙΚ πρότεινε εκποίηση.
Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το ΔΝΤ ήταν το προαπαιτούμενο Γερμανίας, Ολλανδίας και άλλων χωρών για
να περάσει η συμφωνία από το κοινοβούλιό τους, ενώ
σημείωσε ότι «Ολλανδοί και Φινλανδοί έλεγαν "ούτε 1
ευρώ φρέσκο χρήμα" στην Ελλάδα».
Ο κ. Τσίπρας τόνισε:
Αν η συμφωνία κυρωθεί μήνυμα που θα πάει στις αγορές είναι ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα χρέους.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις
καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. «Το ποσό 25 δισ. είναι
υπεραρκετό για τις τράπεζες. Πιστεύω θα χρειαστούν 1015 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση. Σταδιακά θα έχουμε
αύξηση του ποσού που μπορούν οι πολίτες να βγάλουν
από τα ΑΤΜ. Εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Οι έλληνες πολίτες που άφησαν τον
μόχθο τους στις ελληνικές τράπεζες δεν πρέπει να
ανησυχούν. Το πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες είναι σε
συνάρτηση με την τελική κύρωση της συμφωνίας» υπογράμμισε.
Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμμένο.
Είμαστε απο διαφορετικές αφετηρίες, όμως έχουμε σφυρηλατήσει εξαιρετικές σχέσεις. Από εκεί και πέρα έχει την
Κ.Ο. θα πάρει τις αποφάσεις του.
«Δεν πιστεύω σε κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Δεν
υπάρχει στο τραπέζι σε καμία περίπτωση με τη δική μου
παρουσία» διαμήνυσε ο κ. Τσίπρας.

12-θριάσιο
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Πολυνομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε ΦΠΑ, εισφορά
αλληλεγγύης, φόρο επιχειρήσεων
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Μ

ετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών στο συντελεστή 23%, διατήρηση στο 13% των βασικών
προϊόντων και της ενέργειας και υπαγωγή σ΄
αυτόν των ξενοδοχείων, προβλέπει μεταξύ άλλων το
νομοσχέδιο με τα μέτρα που περιλαμβάνει η συμφωνία
για τη χρηματοδότηση της χώρας από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης ( ESM).

Μεταξύ άλλων αυξάνεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, επιβάλλεται
φόρος πολυτελούς διαβίωσης για σκάφη αναψυχής άνω
των 5 μέτρων, αλλάζει ο τρόπος καταβολής του ΦΠΑ για
όλες τις συναλλαγές που γίνονται μέσω τραπεζών ενώ
καταργείται από 1 Οκτωβρίου το καθεστώς μειωμένου
ΦΠΑ για τα τουριστικά νησιά με υψηλό κατακεφαλήν
εισόδημα.
Αναλυτικά, σε ότι αφορά τις ανακατατάξεις στο
ΦΠΑ προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Στον υψηλό συντελεστής ΦΠΑ 23% θα υπάγονται όλα
τα τυποποιημένα τρόφιμα, οι μεταφορές ( ταξί, εισιτήρια
λεωφορείων , πλοίων, κτλ) η εστίαση, οι επισκευαστικές
υπηρεσίες, τα εισιτήρια θεαμάτων (εξαιρούνται τα εισιτήρια θεάτρων).

- Εξαιρούνται του ΦΠΑ οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης εκτός από τα
φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη:

-. Το ποσό του ΦΠΑ που θα αφορά τις
συναλλαγές αυτές που γίνονται μέσω του
τραπεζικού συστήματος ( με χρεωστική ή
πιστωτική κάρτα, e banking, επιταγές κτλ)
θα παρακρατείται από την τράπεζα και θα
αποδίδεται εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια της συναλλαγής στο δημόσιο.

- Αύξηση του φόρου για τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα εταιρειών με διπλογραφικό
σύστημα από το 26% στο 29%.

- Αύξηση από το 80% στο 100% της προκαταβολής
φόρου για τις επιχειρήσεις. Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες η προκαταβολή φόρου για τη φετινή φορολογική χρήση αυξάνεται από το 55% στο 75%.

( από 1,4% σήμερα)

* για εισόδημα από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ 4%
( από 2,1% σήμερα)

* για εισόδημα από 100.001 ευρώ έως 500.000 ευρώ
6%( από 2,8% σήμερα)

- Στον συντελεστή 13% υπάγονται τα βασικά τρόφιμα
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα κρέατα, τα ψάρια,
το γάλα, το γιαούρτι , τα λαχανικά, τα δημητριακά, τα
προϊόντα αρτοποιίας, το ελαιόλαδο, το νερό και το ξύδι.
Επίσης στον ίδιο συντελεστή υπάγεται η ενέργεια ενώ
μετατάσσονται από τον συντελεστή 6,5% που ήταν μέχρι
τώρα τα ξενοδοχεία.

- Φόρο πολυτελούς διαβίωσης που υπολογίζεται επί
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και στα σκάφη αναψυχής άνω των πέντε μέτρων με συντελεστή 13%.

* για εισόδημα από 500.001 ευρώ και άνω 8% ( από
2,8% σήμερα)

- Για τα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με υψηλό κατακεφαλήν εισόδημα προβλέπεται η κατάργηση από
1.10.2015 καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ. Το ίδιο θα ισχύει
και για τα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά από 1 Ιουνίου
2016. Εξαιρούνται της κατάργησης και παραμένει σε ισχύ
το σημερινό καθεστώς για τα πλέον απομακρυσμένα
νησιά κάτι που θα προσδιοριστεί με κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

- Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν
ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. Οι συντελεστές
της έκτακτης εισφοράς θα είναι οι ακόλουθοι:
* για εισόδημα έως 12.000 ευρώ 0% ( αμετάβλητος)

- Αύξηση από το 20% στο 25% του συντελεστή φόρου
επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός και αύξηση από το
10% στο 15% των ασφαλίστρων αυτοκινήτων.

- Στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% θα υπάγονται τα
φάρμακα, τα βιβλία και τα εισιτήρια θεάτρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαϊδάρι 14.07.2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. οικ. : 20642

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης για την «Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» έτους
2015, για ένα έτος, σύμφωνα με την αριθμ. 11389/ΦΕΚ185 Β’/23.3.1993
Υ.Α. «ΕΚΠΟΤΑ» και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30 π.μ. Ώρα κατάθεσης προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού,
αυτοπροσώπως στην αρμόδια επιτροπή: 10.00 π.μ. – 10.30π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των 22.957,08 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2015 του Δήμου. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 373,29
€.
Το σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού
(33/2015 Μελέτη) για την «Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων
και μηχανημάτων έργου του Δήμου» έτους 2015, μαζί με το πλήρες
κείμενο διακήρυξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από
το τμήμα προμηθειών του Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκεται στον 2ο
όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (Στρ. Καραϊσκάκη 138 Χαϊδάρι) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2132047330 καθώς και στο
www.haidari.gr. Πληροφορίες – ηλεκτρονική αποστολή διακήρυξης :
smirnis@haidari.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

- Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για οχήματα άνω των 2.500 κυβικών από 10% σε 13%.

* για εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ
0,7% ( αμετάβλητος)
* για εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ
1,4% ( αμετάβλητος)
* για εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ 2%

* Η εισφορά επί του εισοδήματος του Προέδρου της
Δημοκρατίας, του προέδρου και του αντιπροέδρου της
Βουλής ορίζεται στο 8%

- Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από τη φορολογική
διοίκηση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών από
την σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. Διευκρινίζεται επίσης ότι το αδίκημα της φοροδιαφυγής διαπράττει κάποιος όταν δεν αποδίδει φόρους
προκαλώντας ζημιά στο δημόσιο τουλάχιστον 10.000
ευρώ ανά φορολογία και ανά έτος.

Υδρογονάνθρακες: Τρεις προσφορές για
τις 20 θαλάσσιες περιοχές

Τ

ρεις προσφορές κατατέθηκαν σήμερα για
την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και το νότιο Κρητικό πέλα-

γος.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΠΕΝ, «στις σημερινές δύσκολες συνθήκες στην πετρελαϊκή αγορά, μπορεί να
εκτιμηθεί ως ένα θετικό βήμα στην προσπάθεια της
χώρας για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου
πλούτου της».
Τα ονόματα των εταιρειών, όπως και οι περιοχές
("οικόπεδα") για τις οποίες ενδιαφέρονται, θα ανακοινωθούν, μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν ανακοινώσει
επίσημα ότι θα συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ενώ οι
πληροφορίες κάνουν λόγο για άλλες δύο εταιρείες,
ιταλικών και γαλλικών συμφερόντων.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΑΠΕΝ:
- Οι αιτήσεις θα κριθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2289/1995 και του Ελληνικού Δικαίου και υπό το
πρίσμα της συνεχούς, εμπεριστατωμένης και αποτελεσματικής έρευνας για τον εντοπισμό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Επικράτεια και την εκμετάλλευση αυτών των πόρων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη
τα θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
- Οι αιτούντες που πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά

κριτήρια, θα κληθούν σε διαπραγμάτευση στη βάση των
προσφερόμενων ανταγωνιστικών στοιχείων και θα ακολουθήσει η σύναψη σύμβασης παραχώρησης για κάθε
περιοχή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον προκηρυχθέντα διεθνή διαγωνισμό.
- Βασική κατεύθυνση αποτελεί η ενίσχυση της αξιοποίησης του τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με σύνεση, διαφάνεια και διασφάλιση του
δημόσιου συμφέροντος και με στόχο τη μεγιστοποίηση
του αναπτυξιακού και κοινωνικού οφέλους.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
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 τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία
μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
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 εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YAHOO.GR (20.5.15)

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

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

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.
12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λ ι ,
κ λ π κ α ι α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ισ μ έ ν α σ ε φ υ τι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η , η
ε λι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι
τ ου ς ε ο ρ τ α ζ ομ έ ν ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί ,
τ σ ίπ ου ρ ο , μ α σ τ ί χ α .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

