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Αποκομμένη η νότια βιομηχανική
περιοχή στον Δήμο Ασπροπύργου
Κατέρρευσε γέφυρα εδω και πολλούς μήνες

Κ

υριολεκτικά κομμένη στα δυο ειναι η βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου προς
την πλευρά των διυλιστηρίων στη Θέση
Φάκα, καθως εδω και πολλούς μήνες έχει καταρρεύσει γέφυρα που διευκόλυνε την πρόσβαση. Το
οξύμωρο στην όλη υπόθεση είναι πως ενω κανένας
μεχρι τώρα δεν ενδιαφέρθηκε να λύσει το πρόβλημα,
στα πρόσφατα δημοσιοποιημένα έργα της Περιφέρειας είχε προϋπολογιστεί 1 εκατομμύριο € για την αποκατάσταση της ζημιάς! Σύμφωνα με πληροφορίες
τελικά το έργο θα κοστίση 300.000€.
Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι:
1) Γιατί κανένας δεν ενδιαφέρθηκε μετά απο πολλούς μήνες να αποκαταστήσει τη ζημιά;
2) Γιατι κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει
εκμεταλλευτεί την προσφορά της εταιρίας
ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ η οποία σύμφωνα με
πληροφορίες προθυμοποιήθηκε να
καλύψει με έξοδά της τα αναγκαία για την
επισκευή σίδερα;
Τέλος, ποιος θα πληρώσει την ταλαιπωρία και τα διαφυγόντα κέρδη των εταιριών που εξυπηρετούνται απο την παρουσία της γέφυρας;
Ας ελπίσουμε οτι δεν θα περάσει ακόμα
τόσος χρόνος για να επιδιορθωθεί μια
γέφυρα που εξυπηρετεί τόσες επιχειρήσεις του Ασπροπύργου.

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
στην εμψυχωτική δράση του Κέντρου Διαπολιτισμικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ζεφύρι

Τ

ην Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επισκέφθηκε το Σύλλογο Τσιγγάνων Ζεφυρίου «ΦΙΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπου έλαβαν χώρα εμψυχωτικές δραστηριότητες από επιστημονικά στελέχη και συνεργάτες του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών
στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά» με σκοπό να ενισχυθεί η προσέλευση παιδιών Ρομά
στο σχολείο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Γ. Βασιλείου, ενημερώθηκε
από τις υπεύθυνες δράσεων του προγράμματος, κ. Εύα
Μουρελάτου και
κ. Αρετή
Κυπραίου, τον συντονιστή των διαμεσολαβητών Ρομά, κ. Κώστα Παϊτέρη, την
συντονίστρια του προγράμματος για το Ζεφύρι, κ. Ελένη Γαλόζη, την κοινωνική λειτουργό, κ. Διονυσία Λίβα και την συνεργάτιδα για προαγωγή υγείας, κ.
Στέλλα Σταύρου, τόσο για το σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος όσο και για την ανάγκη
επίλυσης προβλημάτων, όπως η μεταφορά των μαθητών, η προώθηση μέτρων για τη στεγαστική αποκατάσταση και τις εν γένει συνθήκες διαβίωσης που
μπορούν να έχουν συνοδευτικό υποστηρικτικό ρόλο στην προσπάθεια επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης στο σχολείο. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Γ. Βασιλείου, ενημερώθηκε εκ νέου από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
«ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κ. Αντώνη Τσακίρη, τόσο για τις δράσεις που φιλοξενεί
στο χώρο του Συλλόγου όσο και για την πρόοδο στην ενημέρωση των τσιγγάνων για τα νέα κοινωνικά προγράμματα επισιτιστικής αρωγής και υλικής βοήθειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης παρακολούθησε παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δράσεις που συντόνιζαν η ηθοποιός, κ. Δέσποινα Παπαχριστοπούλου και
οι νηπιαγωγοί, κ. Σωτηρία Παπαϊσιδώρου και κ. Κωνσταντίνα Σερέτη. Στο τέλος των δράσεων, η συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Νίκη Κάμτσιου, παρέδωσε στον Αντιπεριφερειάρχη, έκδοση με τα πεπραγμένα του προγράμματος και ένα συλλογικό τόμο- οδηγό επιμόρφωσης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου δήλωσε ότι «το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου
Αθηνών επιτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, έργο που πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο για την προσέγγιση των κοινοτήτων Ρομά στη βάση της διαπολιτισμικής προσέγγισης έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής και των τσιγγάνων και συνολικά των κατοίκων στις περιοχές διαβίωσής τους».

Υπό έλεγχο η φωτιά
Εξελίξεις σχετικά με το
στους Θρακομακεδόνες
νεκροταφείο Ασπροπύργου Υ
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“

πό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε σις 2.18
το μεσημέρι της Δευτέρας στους πρόποδες της
Πάρνηθας.

Έθαβαν τα χρήματα για τους τάφους” ήταν ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας μας
στις 14 Ιουνίου 2010. Το ρεπορτάζ αναφερόταν σε οργανωμένη απάτη στο κοιμητήριο Ασπροπύργου. Το ποσό της απάτης ανερχόταν στα 200.000. € ενω όπως είχαμε
σημειώσει ο Δήμαρχος Νικ. Μελετίου είχε
διαβιβάσει το πόρισμα στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση αυτή
εκδικάστηκε και πολύ σύντομα θα έχουμε τα
αποτελέσματα. Επειδή το θέμα είναι πάρα
πολύ σοβαρό καθως έχουν ακουστεί και
δημοσιευθεί πολλά γύρω απο το θέμα, μεταφέρουμε το δημοσίευμα που είχαμε κάνει τότε για να πάρετε μια γεύση

“Έθαβαν” τα χρήματα
για τους τάφους
Οργανωμένη απάτη στο κοιμητήριο Ασπροπύργου
Στα 200.000 ευρώ ανέρχεται το
ύψος των παράνομων συναλλαγών
“ Διαβίβασα το πόρισμα στον εισαγγελέα”,
δηλώνει ο δήμαρχος Ν. Μελετίου

Μία περίεργη, αλλά κυρίως θλιβερή υπόθεση είδε το
φως της δημοσιότητας στον Ασπρόπυργο τις τελευταίες ημέρες. Στις παρέες, τα καφενεία και σε διάφορες συζητήσεις, το θέμα υπήρχε εδώ και καιρό, αλλά κανείς
δεν είχε στοιχεία ή δεν τολμούσε να το αποκαλύψει. Μέχρι που
κάποιοι πολίτες, κάποιοι προερχόμενοι από τα Άνω Λιόσια, έκαναν έγγραφη καταγγελία. Ο λόγος είναι ότι ήρθαν στο κοιμητήριο του Ασπρόπυργου να αγοράσουν οικογενειακό τάφο,
πλήρωσαν περίπου 2.500 ευρώ έκαστος και πήραν
…υποσχέσεις.
Η πώληση τάφων από δύο υπαλλήλους του κοιμητηρίου Ασπροπύργου, την Δ.Χ. (κουμπάρα του
δημάρχου) και τον Ν.Κ., με πλαστές αποφάσεις, όπως
ανέφερε ο δήμαρχος κ. Ν. Μελετίου στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη εικάζεται ότι
ξεκίνησε στις αρχές του 2009. Κι αυτό γιατί υπάρχει πλαστή
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
με ημερομηνία 3/09. Γραφολόγος διαπίστωσε, όπως
ανέφερε ο δήμαρχος ότι οι υπογραφές της προέδρου
κας Α. Τσίγκου δεν προήλθαν από την ίδια, αλλά είναι
πλαστογραφημένες, ενώ οι αριθμοί των αποφάσεων
είναι υπαρκτοί, αλλά αντιστοιχούν σε άλλες… πραγματικές αποφάσεις. Για την πλαστογραφία κατηγορείται η
Δ.Χ. , ενώ για παράβαση καθήκοντος ο Ν.Κ., ο οποίος,
μεταξύ άλλων, δεν ενημέρωσε την υπηρεσία του για
όσα γίνονταν. Ελεγκτέα είναι και η Πρόεδρος του Κοιμητηρίου για παράβαση καθήκοντος, διότι ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο των νόμιμων διαδικασιών στο κοιμητηριο

Κ. Σουλεμεζίδης:”Μου είπαν να βοηθήσω
και να μην φοβάμαι”
Το θέμα πληροφορήθηκε, είπε ο δήμαρχος πέρυσι τα
Χριστούγεννα, όταν κάποια θύματα απευθύνθηκαν
στον ίδιο για να τον ενημερώσουν ότι έπεσαν θύματα
απάτης και τον περασμένο Μάρτη ξεκίνησε Ένορκη
Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να ολοκληρωθεί και να
δοθεί το πόρισμα την Πέμπτη 10/06 στο δήμο Ασπροπύργου. Αυτό στάθηκε η αιτία για να παραιτηθεί ο
δημοτικός σύμβουλος κ. Κων/ νος ΣοRλεμεζίδης από
θέσεις που κατείχε στο δήμο, διότι σύμφωνα με το
πόρισμα είχε, μεταξύ άλλων, συνεργασία με τους
υπαλλήλους του νεκροταφείου για παραχώρηση
τάφων χωρίς καμία αρμοδιότητα ή παραχώρηση
δικαιώματος από το δήμαρχο. Ο κ. Σουλεμεζίδης
αρνήθηκε στη συνεδρίαση, όπου παρέστη ότι λάμβανε
χρήματα από τους πολίτες, έστω και για να τα δώσει
στην υπάλληλο του νεκροταφείου, υποστηρίζοντας ότι
δεν έκανε ούτε καν αυτό. Όπως είπε ο κ. Σουλεμεζίδης: “ο υπάλληλος του νεκροταφείου Ν.Κ. μου ζήτησε να τον βοηθήσω για 20 τάφους. Εγώ συμφώνησα
να μεσολαβήσω για να εξυπηρετήσω τους πολίτες,
αλλά είπα να μην έχουμε μετά προβλήματα κι εκείνος

μου είπε να μην φοβάμαι”. Σύμφωνα με το πόρισμα,
που ανάγνωσε ο δήμαρχος, ο κ. Σουλεμεζίδης, στην
κατάθεσή του ανέφερε ότι η Δ.Χ. χρηματιζόταν.
Δ. Χατζηδημητρίου: “Δικλείδες ασφαλείας,
όπου υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές”
Στο μεταξύ, το πόρισμα κάνει λόγο για 8 περιπτώσεις
πώλησης τάφων, ενώ οι πραγματικές υποθέσεις είναι
πολύ περισσότερες, όπως παραδέχτηκε ο δήμαρχος
σε σχετική επισήμανση του κ. Δ. Χατζηδημητρίου. Να
σημειώσουμε ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού
“Ασπρόπυργος SOS”, κ. Θ. Σερέπας απουσίαζε, λόγω
παρουσίας του σε τηλεοπτική εκπομπή για το ίδιο
θέμα. Ο κ. Χατζηδημητρίου, που πήρε το λόγο, χαρακτήρισε ελλιπές το πόρισμα , διότι διακινήθηκαν πολλά
χρήματα και διευκρίνισε ότι η παράταξη στην οποία
ανήκει θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Στηλίτευσε
τη διοίκηση του δήμου, που σε περιπτώσεις, όπου
υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές, όπως ήταν και
αυτή με το τμήμα αλλοδαπών, δε δημιουργεί δικλείδες
ασφαλείας για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων με
αποτέλεσμα αυτές οι καταστάσεις να επαναλαμβάνονται.
Ν. Μελετίου: “Οι πολίτες δε ζητούσαν
αποδείξεις”

Ο κ. Μελετίου, πάντως επέρριψε ευθύνες και στους
πολίτες, διότι πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους
στο κοιμητήριο και όχι σε κάποιο ταμείο του δήμου και
δε ζητούσαν αποδείξεις γι’ αυτές με αποτέλεσμα να
μην είναι κατοχυρωμένοι. Βέβαια, οι υπάλληλοι του
κοιμητηρίου είχαν τις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, την πλαστότητα των οποίων, προφανώς
δε μπορούσε να γνωρίζει κάποιος, πόσο μάλλον ένας
ανυποψίαστος πολίτης. Επιπλέον, ο δήμαρχος επέκρινε τους πολίτες, διότι δεν προέβησαν νωρίτερα σε
έγγραφες καταγγελίες, ώστε να προχωρήσει το θέμα
δια της νόμιμης δικαστικής οδού και να φτάσει το
συντομότερο στον εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση, το
σκάνδαλο του οποίου θύματα ήταν πολλοί Πόντιοι,
διότι για τη συγκεκριμένη ομάδα η αγορά τάφων αποτελεί βασική προτεραιότητα, θα ακολουθήσει πλέον τη
νομική οδό, ενώ οι δύο υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα και ο κ. Σουλεμεζίδης εκτός δημοτικής ομάδας, έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
Δηλώσεις των επικεφαλής
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των συνεχών εξελίξεων, ζητήσαμε την Παρασκευή και φιλοξενούμε σήμερα
τις δηλώσεις του δημάρχου Ασπροπύργου και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Ν. Μελετίου : “Έθεσα σε διαθεσιμότητα
τους εμπλεκόμενους και διαβίβασα το πόρισμα
στον εισαγγελέα”
“Ολοκληρώθηκε η ένορκη διοικητική εξέταση, βγήκε το πόρισμα, έθεσα σε διαθεσιμότητα τους δύο βασικούς εμπλεκόμενους υπαλλήλους και διαβίβασα το πόρισμα στον εισαγγελέα.
Παράλληλα, σήμερα το διαβίβασα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 8

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά έκαιγε ξερά χόρτα και δέντρα
στην περιοχή Πανόραμα Αχαρνών στους Θρακομακεδόνες, δίπλα σε σπίτια. Οι κάτοικοι είχαν βγει ανάστατοι
στον δρόμο και προσπαθούσαν με ότι μέσα διέθεταν να
περιορίσουν την φωτιά..Η φωτιά ήταν μέσα στο ρέμα
στην οδό Μακεδονίας και σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες του nocomments.gr πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά ακούστηκαν εκρήξεις.
Επιτόπου επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα,
ενώ έχει επιστρατευτεί κι ένα ελικόπτερο για να συνδράμει στην κατάσβεση. Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των
οδών Ιωαννίνων και Γαλήνης.
Μάλιστα, οι φλόγες έφτασαν μέχρι την αυλή ενός σπιτιού
της περιοχής, χωρίς ευτυχώς να υπάρχει περαιτέρω
κίνδυνος.
Ελέγξιμη είναι, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, η πυρκαγιά που έχει
ξεσπάσει σε πευκόφυτη περιοχή του Δήμου ΠανόραμαΘρακομακεδόνων, στους πρόποδες της Πάρνηθας.
Σύμφωνα με τον κ. Κασσαβό, η άμεση παρέμβαση
επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων του Δήμου, αλλά και
εθελοντών και περιοίκων, αποσόβησε τον κίνδυνο που
διέτρεξαν αρχικά κατοικίες κοντά στην εστία της φωτιάς.
Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν, επίσης, υδροφόρες και εθελοντές και άλλων Δήμων.

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο

Ο

ι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε
να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα
Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο (Αργολίδα,
Κορ ινθία), στον απόηχο των καταστροφ ικών
πυρκαγιών των προηγούμενων εικοσιτετράωρων.
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες
και οι δήμοι των παραπάνω περιοχών έχουν
ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη
ετοιμότ ητα προκειμένου να αντ ιμετωπίσο υν
άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη
αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων
και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η
χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες
όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η
χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι
πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως
την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης
199.

4-θριάσιο

«Ποτάμι»: Ορισμένοι υπουργοί ακολουθούν τον δρόμο
της γελοιοποίησης

«

Η κυβέρνηση και ο κάθε υπουργός ξεχωριστά, ένα
δρόμο έχουν: να εφαρμόσουν τα όσα υπέγραψε ο
πρωθυπουργός», υποστηρίζει το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του, παρατηρώντας ότι ορισμένοι υπουργοί της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν
το δρόμο της γελοιοποίησης.
«Από την μια είναι όλο χαρά που ανέλαβαν τους υπουργικούς τους θώκους και από την άλλη λένε δημοσίως ότι δεν θα
εφαρμόσουν τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις του Αλέξη
Τσίπρα», σημειώνει το Ποτάμι.
«Αφού δεν τολμά κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου να τους
το πει, θα τους το πούμε εμείς. Αν θέλουν να είναι αντιπολίτευση, δεν έχουν παρά να παραιτηθούν και να συνταχθούν με το λόμπι της δραχμής. Μοιράζουν και αυτοί θέσεις αυτή την εποχή», επισημαίνει το Ποτάμι.

Μετρητά 5 δισ. ευρώ απέσυραν οι καταθέτες τον Ιούνιο

Τ

α 50,5 δισ. ευρώ άγγιξε στο τέλος Ιουνίου, λίγο πριν
επιβληθούν οι περιορισμοί στις αναλήψεις από τις
τραπεζικές
καταθέσεις,
η
αξία
των
τραπεζογραμματίων που κυκλοφορούσε στην ελληνική
αγορά, από 45,2 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Μαΐου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι
εκροές των καταθέσεων, οι οποίες εντάθηκαν περί τα τέλη
Ιουνίου, δεν κατευθύνθηκαν προς το εξωτερικό, αλλά τα
χρήματα παρέμειναν στο εσωτερικό της χώρας. Οι καταθέτες
προτίμησαν την ασφάλεια των μετρητών -με όποιους
κινδύνους τόυτο συνεπάγεται- παρά να διατηρήσουν τις
οικονομίες τους στις τράπεζες. Έτσι, από τον Μάιο έως τον
Ιούνιο, μέσα σε έναν μήνα δηλαδή, η αξία των μετρητών που
διακρατείται από τους πολίτες αυξήθηκε κατά περίπου 5 δισ.
ευρώ.
Στο μεταξύ, η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
τον ELA αυξήθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 126,5 δισ. ευρώ
από 116,4 που ήταν στο τέλος Μαΐου. Συγκεκριμένα, η
χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων απο το
Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας ανήλθε στα 86,7 δισ.
ευρώ απο 77,6 δισ. ευρώ τον Μάιο, ενώ η χρηματοδότηση
από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε για το ίδιο διάστημα στα 39,8
δισ. ευρώ από 38,8 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.
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Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης το
θέμα των διώξεων στο ΤΑΙΠΕΔ

Ψ

ηλά στην ατζέντα της βάζει
η κυβέρνηση το ζήτημα της
διαφθοράς στο ζήτημα των
αποκρατικοποιήσεων, όπως στην περίπτωση των διώξεων κατά στελεχών
του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Κυβερνητικές πηγές παρέχουν διευκρινίσεις για τις διώξεις για βαρύτατες
κακουργηματικές πράξεις, στέλνοντας
μήνυμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το ζήτημα της διαφθοράς αλλά
και για τον χειρισμό του καυτού ζητήματος των αποκρατικοποιήσεων.
Συγκεκριμένα, η δίωξη, που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Διαφθοράς
Ελένη Ράικου, βασίζεται στο εισαγγελικό πόρισμα προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
Η υπόθεση αφορά 28 ακίνητα του δημοσίου. Τα ακίνητα αυτά είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την πώληση τους και
στην συνέχεια την λειτουργική μίσθωσή τους από τους αγοραστές για 20 χρόνια.
Οι συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης υπογράφηκαν ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τις εταιρείες Eurobank Properties και ΕΘΝΙΚΗ Πανγαία. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014.
Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 261 εκατομμύρια ευρώ. Τα μισθώματα που ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει ετησίως
το ελληνικό δημόσιο, ανέρχονταν για το πρώτο έτος σε 25,5 εκατ. ευρώ.
Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, παρ ότι γνώριζαν ότι η συναλλαγή δεν
ήταν συμφέρουσα για το δημόσιο, γνωμοδότησαν ομόφωνα προς το ΔΣ το αντίθετο. ΟΙ εισαγγελείς εκτιμούν ότι η ζημία του
δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 580 εκατ. ευρώ –είναι περίπου το διπλάσιο από την τιμή πώλησης!
Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις οποίες τεκμηριώνεται η προκληθείσα ζημία για το
δημόσιο. Τέτοιες είναι:
Το συνολικό ποσόν 6,6 εκατ. ευρώ που κατέβαλλε το δημόσιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015 για μίσθωση κενών ή εν μέρει κενών
κτιρίων. (Κτίριο Κεράνη, Κτίριο Υπουργείου Υγείας – πρώην Ολυμπιακό Κέντρο γραπτού Τύπου).
Υποτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων με αποτέλεσμα την μείωση του τιμήματος που εισέπραξε το Δημόσιο. (κτίριο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου υπήρχε περιθώριο για ανέγερση νέων κτισμάτων από τον αγοραστή,
καθώς ο συντελεστής δόμησης δεν είχε καλυφθεί πλήρως)
Υποεκτίμηση της μελλοντικής υπεραξίας των ακινήτων λόγω μεταβολής των χρήσεων γης (Κτίριο Υπουργείου Παιδείας).
Ποιοι διώκονται
Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ διώκονται για το αδίκημα της απιστίας στην
υπηρεσία, με την επιβαρυντική περίσταση του ν. 1608 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος (ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του εγκλήματος).
Τα τρία μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ διώκονται για υπεξαίρεση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608 περί καταχραστών
του Δημοσίου. Η δίωξη αφορά την μη απόδοση τόκων που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι όφειλαν εντός δεκαημέρου να πιστώσουν το ποσόν στον ειδικό λογαριασμό του δημοσίου, με τους αναλογούντες
τόκους, τους οποίους δεν απέδωσαν.
Συμπληρωματικά

Με βάση τον καταστατικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, στα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να διωχθούν για απιστία, για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως η αναφερόμενη. Έτσι τα τρία μέλη του ΔΣ διώκονται μόνο για το αδίκημα της υπεξαίρεσης.
Ανάλογη υπόθεση μη αποδοθέντων τόκων που φτάνουν τα 361.000 ευρώ, έχει ερευνηθεί και για το κτίριο του εμπορικού κέντρου Golden Hall. Η υπόθεση έχει διαχωριστεί, καθώς ερευνάται και η τέλεση απιστίας σε βάρος του Δημοσίου.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να μην παρεμβαίνει, ούτε καν αξιολογικά, στο έργο της. Η απόδοση, όμως, των ευθυνών και η αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί στη δημόσια περιουσία αποτελούν απαίτηση της κοινωνικής πλειοψηφίας και κυρίαρχο μέλημα αυτής της κυβέρνησης».
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Συνταξιοδοτικό: Ποιοι πάνε στα 62 για
μειωμένη και στα 67 για πλήρη

Α

νατροπές, που
μπορεί να οδηγήσουν χιλιάδες ασφαλισμένους και κυρίως
γυναίκες, για σύνταξη στο
67ο έτος, έρχονται στα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης
των μισθωτών, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και στα
πρώην Ειδικά Ταμεία
(ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου,
κ.α.), σύμφωνα με τον
«ΕΤ».
Με τις κυοφορούμενες
αλλαγές, που θα ολοκληρωθούν με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου, έως την Τετάρτη στη Βουλή, όλα
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους
έχουν υποβάλλει αίτηση από 1/7/2015, θα αυξάνονται κατά 6 μήνες (ή και περισσότερο)
κάθε έτος, ως το 2022 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί το έτος αυτό, θα αυξηθούν εκ νέου
την 1/1/2023, στα 62 για μειωμένη σύνταξη
και στα 67 με 15, 20 και 25 έτη ασφάλισης κατά περίπτωση, όσον αφορά τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, και σε Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών.
Από την αύξηση των ορίων ηλικίας δεν εξαιρούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει τις
προϋποθέσεις εξόδου με 35, 36, και 37 έτη εφόσον δεν έχουν πιάσει την ηλικία εξόδου,
που είναι 58 ή 59 ετών.
Δεν εξαιρούνται, επίσης, οι ασφαλισμένοι
στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ όπου και εδώ το όριο ηλικίας των 60 ετών για τους άνδρες και τις
γυναίκες, καθώς και τα όρια εξόδου των 58 και
59 ετών που ισχύουν για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ για σύνταξη με 35, 36 και 37
έτη.
Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν τους εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/1992
και ως τις 31/12/2012 είχαν συμπληρώσει τον
απαιτούμενο κατά περίπτωση χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση, (15, 20, 25, 35 έτη)
αλλά δεν έχουν πιάσει το όριο ηλικίας.
Κρίσιμο ζήτημα είναι αν θα επηρεαστούν
και όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει και την ηλικία συνταξιοδότησης αλλά θα υποβάλουν την αίτηση
από 1/7/2015 που θα αρχίσει η αύξηση των
ορίων ηλικίας.
Το σχέδιο που είχε προτείνει πάντως η
Ελληνική πλευρά, εξαιρούσε από τις αλλαγές
όσους είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά η
συμφωνία με τους δανειστές λέει ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν όσους αποχωρούν από
1/7/2015, ανεξάρτητα από το αν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι

30/6/2015.
Αν δεν ισχύσει το αρχικό σχέδιο τότε ακόμη
και όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, αλλά υποβάλουν την αίτηση μετά την 1/7/2015, είτε θα επιβαρυνθούν με μια
μικρή σχετικά αύξηση του ορίου ηλικίας, είτε
θα έχουν ποινή μείωσης της σύνταξης εφόσον συνταξιοδοτηθούν με το «παλιό» όριο
ηλικίας.
Πότε συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι
με τα νέα όρια ηλικίας
Η αύξηση των ορίων ηλικίας θα γίνει σύμφωνα με το πιο ήπιο «σενάριο» με την προσθήκη ενός εξαμήνου κάθε έτος στα ισχύοντα
μέχρι 30/6/2015 όρια ηλικίας, αρχής γενομένης από 1/7/2015. Υπάρχει και το ενδεχόμενο
όμως τα όρια ηλικίας να αυξάνονται κάθε χρόνο, κατά 1 ως και 3 έτη.
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το όριο ηλικίας που θα ισχύει το
έτος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας που
ίσχυε μέχρι τις 30/6/2015.
Για παράδειγμα:
•
Ασφαλισμένη μέχρι το 1992 στο
ΙΚΑ, που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες στο ΙΚΑ
το 2011 και είχε ανήλικο παιδί, μέχρι
30/6/2015 θα μπορούσε να αποχωρήσει στα
52 για μειωμένη σύνταξη και στα 57 για
πλήρη. Αν συμπληρώνει τα 52 το 2019, θα
βγει με το όριο που θα ισχύει το έτος αυτό. Αν
η αύξηση γίνει με «εξάμηνα», τότε το 2019 το
όριο θα πάει στα 54,5 έτη, που σημαίνει ότι η
ασφαλισμένη θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση
όταν συμπληρώσει το 54ο έτος και 6 μήνες.
•
Ασφαλισμένη σε Ταμείο ΔΕΚΟ, που
είχε 25 έτη το 2012 και ανήλικο παιδί, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη
στα 55, που είναι το όριο ηλικίας μέχρι τις
30/6/2015. Αν όμως συμπληρώνει τα 55 το
2018, τότε θα βγει στη σύνταξη με το νέο όριο
ηλικίας που θα είναι 57 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι, τα όρια συνταξιοδότησης θα αυξάνονται κατά 6 μήνες από 1/7/2015 και κάθε έτος.

To ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
γνωστοποιεί ότι το Εργαστήριο Ζωγραφικής θα
λειτουργήσει και για την περίοδο από 20.09.
2015 – 30. 06. 2016 κάθε Τρίτη 19.00 – 21.00 με
τη διδασκαλική φροντίδα της ζωγράφου
κας Εύας Δημώντα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτανθούν για δήλωση συμμετοχής στον κ. Γιάννη
Παναγιωτόπουλο τηλ. 2132140320
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
Α. Παπαματθαίου
Στέλλα Τούντα
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Αλεξιάδης: Δεν θα επιτρέψουμε να
χαθεί ούτε ένα ευρώ από φοροδιαφυγή

«

Δεν είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση,
η οποία αναγκάζεται να πάρει
σκληρά φορολογικά μέτρα, έξω από
το ιδεολογικό της πλαίσιο και έξω από το πρόγραμμά της, να επιτρέψει να χαθεί έστω και

αινόμενο, είναι κάτι που αφορά τους πολίτες,
την κοινωνία. Και υπό αυτή την έννοια θέλω
τους πολίτες δίπλα μας σ΄ αυτή μας την προσπάθεια. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι
πολίτες να αισθάνονται ότι είναι αντιμέτωποί

ένα ευρώ από τη φοροδιαφυγή», τόνισε ο
Τρύφωνας Αλεξιάδης.
Σε συνέντευξή του, ο νέος αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα έσοδα, δήλωσε:
Πλέον δεν έχουμε χρόνο να περιγράφουμε
τα προβλήματα, πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα. Και τα θέματα διαφθοράς στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και τα θέματα φοροδιαφυγής είναι προβλήματα της ελληνικής
κοινωνίας και να είστε σίγουροι ότι θα τα
λύσουμε.
Ερωτηθείς για τις προτεραιότητές του, ο κ.
Αλεξιάδης ανέφερε:
Πρώτη είδηση της ημέρας, όπως είπα και
το πρωί, ότι δεν υπάρχει νέα παράταση. Έχει
δοθεί μια γενναία παράταση, ούτε μία μέρα
παράταση. Δεύτερη είδηση της ημέρας, έλεγχοι σαρωτικοί στην αγορά θα ανακοινωθούν από μέρα σε μέρα, μόλις είμαστε έτοιμοι
με συγκεκριμένα μέτρα, με αξιοποίηση προσωπικού όπου θα ελεγχθούν τα πάντα. Οι
δύο βασικές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτές.
Οι υπόλοιπες ακολουθούν.
«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων
δεν είναι κάτι που αφορά ένα μεταφυσικό φ-

μας ότι είναι εχθροί μας. Πρέπει να είναι
σύμμαχοί μας σ' ένα πολύ δύσκολο αγώνα»
τονίζει.
Ο κ. Αλεξιάδης δεσμεύεται μάλιστα «ότι το
επόμενο χρονικό διάστημα, αφού κατορθώσουμε να πάρουμε ανάσα και οργανώσουμε πέντε πράγματα θα γίνουν πράγματα σε
σχέση με τις φορολογικές υπηρεσίες, με την
οργάνωση όλων αυτών των διαδικασιών που
πραγματικά κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους»
Ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών προαναγγέλλει ότι «θα έρθουν νέα φορολογικά νομοσχέδια, όχι με τη λογική της
πολυνομίας, φορολογικά νομοσχέδια που θα
δίνουν καλύτερα εργαλεία ελέγχου, θα λύνουν
αδικίες, θα λύνουν θέματα εσόδων και το
δημόσιο και θα έρθουν και νέα φορολογικά
νομοσχέδια, τα οποία θα δίνουν και μεγαλύτερες δυνατότητες σε μηχανισμούς ... θα πάμε
σε μεγάλες αλλαγές, με διάλογο με τους φορείς της κοινωνίας, γιατί ακριβώς θέλουμε να
αλλάξουμε αυτό το τοπίο. Μας χρειάζεται
σίγουρα ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον αν θες να διεκδικήσεις με οποιονδήποτε
τρόπο να διεκδικήσεις τις επενδύσεις».

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

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής
με τον Πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

Ρ. Δούρου : «Η στήριξη του τουρισμού, και ειδικότερα του θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού των νησιών του Αργοσαρωνικού, αποτελεί σοβαρή πρόκληση»

Μ

ε τον Πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Αντώνη Στελλιάτο συναντήθηκε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η ενημέρωση της Περιφερειάρχη για τη
συμβολή των επαγγελματικών τουριστικών
πλοίων στον τουρισμό και την ενίσχυση των
νησιών του Αργοσαρωνικού ως εγγύτερα της
Αθήνας και πρώτο σταθμό της κρουαζιέρας
των ναυλωτών, ειδικά κατά την κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Α. Στελλιάτος αναφέρθηκε στην ανάγκη
δημιουργίας μαρινών στα νησιά, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η προσέγγιση των πλοίων,
καθώς επίσης και στις εγκαταστάσεις και παροχές αυτών. Ο ίδιος τόνισε ότι ο τομέας των
μαρινών είναι πολύ σημαντικός και σε στάδιο ανάπτυξης και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι η Περιφερειακή Αρχή προχωρά, στο
πλαίσιο του πρόσφατου Οδικού Χάρτη που συμφωνήθηκε με τους αντιπροσώπους των παραγωγικών φορέων (ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), στη συντονισμένη προβολή και τόνωση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, στη βάση, για πρώτη φορά, στρατηγικού σχεδιασμού. «Στην
προσπάθεια διασφάλισης της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας, η στήριξη του τουρισμού, και ειδικότερα του θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού των νησιών του Αργοσαρωνικού αποτελεί σοβαρή πρόκληση. Στην κατεύθυνση αυτή θα πράξουμε ό,τι απαιτείται και ό,τι
απαιτούν οι περιστάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», είπε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.

Συνελήφθη 37χρονος
«τσαντάκιας» στις Αχαρνές

Έ

νας 37χρονος «τσαντάκιας» συνελήφθη,
πρωινές ώρες της
16ης Ιουλίου στις Αχαρνές, από
αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (ομάδα ΔΙ.ΑΣ.). Λίγο
νωρίτερα, κινούμενος με κλεμμένη μοτοσικλέτα, είχε προσεγγίσει 65χρονη, την οποία αφού
έριξε στο έδαφος, τραυματίζοντάς τη σοβαρά, της αφαίρεσε
την τσάντα.
Όπως εξακριβώθηκε από την
έρευνα που πραγματοποίησε το
Τ.Α. Αχαρνών, ο 37χρονος ημεδαπός, τον τελευταίο μήνα, κινούμενος στην περιοχή των Αχαρνών με κλεμμένη μοτοσικλέτα, προσέγγιζε γυναίκες από τις
οποίες, με τη χρήση βίας, αποσπούσε τις τσάντες τους.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι έχει διαπράξει τέσσερις ληστείες σε βάρος γυναικών και
μία κλοπή μοτοσικλέτας, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση σε Ειδικό Ανακριτή.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μάνδρα: 20.7.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 14521
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 387 H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 54, της παρ.1 του άρθρου 58 και της παρ.5 του άρθρου 59 του
Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2.
την με αριθμ. 462/30.12.2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κου Κώνστα Ευάγγελου ως άμισθου Αντιδημάρχου
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το χρονικό διάστημα μέχρι 28.2.2017
3. την με αριθμ. πρωτ. 12901/29.6.2015 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κου Κώνστα Ευάγγελου από τη θέση του
Αντιδημάρχου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλιας
Αποφασίζουμε Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κου Κώνστα Ευάγγελου από τη θέση του Αντιδημάρχου και ανακαλούμε την 462/30.12.2014 απόφαση Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας περί ορισμού του ως άμισθου αντιδημάρχου με ταυτόχρονη ανάκληση όλων των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί με την υπ’αριθμ. 462/30.12.2014 απόφαση
Δημάρχου
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

θριάσιο-7

Όχι στην προικοδότηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας με
45 εκ. € λέει ο Γιάννης Σγουρός – Ζητά
έργα και παρεμβάσεις ουσίας

Τ

ην εγγραφή ποσού «μαμούθ» ύψους 45 εκ. €
από το αποθεματικό της Περιφέρειας Αττικής
στον κωδικό της υπό σύσταση αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας, κατήγγειλε η παράταξη «Αττική» με επικεφαλής τον Γιάννη Σγουρό.

Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης εξέφρασε
τις αμφιβολίες της για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής εταιρείας και έκανε λόγο για μεθόδους αδιαφάνειας στη διαχείριση του αποθεματικού της Περιφέρειας.

Η παράταξη «Αττική», αντιπρότεινε αυτό το ποσό να
διατεθεί για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση
των εκροών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της
Ψυτάλλειας προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των Δήμων Σαλαμίνας, Δραπετσώνας, Πειραιά,
Φαλήρου, Ελληνικού, Κερατσινίου, Περάματος, καθώς
επίσης του Όρους Αιγάλεω, Ποικίλου Όρος, Πάρκο
Τρίτση, Θριασίου κλπ. Έργο ιδιαίτερα σημαντικό για το
περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σγουρός είχε αντιταχθεί στη δημιουργία της Αναπτυξιακής Εταιρείας,
καθώς είχε επισημάνει ότι συνιστά παρωχημένη πρακτική, η οποία όπως έχει διαχρονικά αποδειχθεί χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει πελατειακούς σκοπούς.

Στην ίδια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε ο Απολογισμός του έτους
2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απολογισμού το αποθεματικό διαμορφώθηκε στο ύψος των
330 εκ. €.
Ο Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι το αποθεματικό δημιουργήθηκε μέσα από τη συνετή και χρηστή οικονομική διαχείριση της περιόδου 2003-2014 και αποτελεί εχέγγυο οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης για την Αττική.
Επεσήμανε επίσης ότι εάν όλοι οι φορείς του δημοσίου, εάν όλα τα υπουργεία και τα νομικά
τους πρόσωπα, εάν όλοι οι ΟΤΑ, επεδείκνυαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Περιφέρειας
Αττικής και της Νομαρχίας Αθηνών των προηγούμενων 12 ετών, τότε δεν θα μιλούσαμε σήμερα για κρίση, αλλά για μια ακμάζουσα οικονομία και για μια χώρα που θα ευημερούσαν και οι
άνθρωποι και οι αριθμοί.

ΟΗΕ: Η Ελλάδα δέχθηκε φέτος άνω των
70.000 προσφύγων, επείγει η λύση

Π

άνω από 70.000 πρόσφυγες έχουν καταφύγει φέτος στην Ελλάδα, μια χώρα της οποίας το σύστημα ασύλου έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες και μέσω της οποίας
γίνονται κυρίως οι μετακινήσεις προσφύγων προς την Ευρώπη, οι οποίες δεν πρόκειται σύντομα να σταματήσουν, επισημαίνει ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, ο Αυστριακός Φόλκερ Τιουρκ, σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα "Ντερ Στάνταρντ".
Σε πολλούς δεν είναι σαφές το τί συμβαίνει και το ότι πρόκειται να έλθουν ακόμη πολύ
περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη, γιατί οι αρχικές αιτίες δεν έχουν εξαλειφθεί και η
Διεθνής Κοινότητα δεν έχει προς το παρόν λύσεις, αναφέρει.
Ο ίδιος διευκρινίζει ότι οι πρόσφυγες που καταφεύγουν στην Ελλάδα προέρχονται κατά
85% από τη Συρία, το Ιράκ, τη Σομαλία και το Αφγανιστάν, δηλαδή από εμπόλεμες περιοχές και άρα πρόκειται για κύματα προσφύγων και όχι μεταναστών -των αποκαλούμενων
οικονομικών μεταναστών- και αυτή η τάση συνεχίζεται.
Για παράδειγμα, όπως προσθέτει, στην περίπτωση της Συρίας, παρατηρείται ότι τώρα
φεύγουν για την Ευρώπη άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους εξαιτίας του
πολέμου και έως τώρα περίμεναν σε γειτονική χώρα, όπου στο μεταξύ ζουν τέσσερα εκατομμύρια Σύριοι, αλλά επειδή δεν υπάρχει προοπτική τερματισμού της διένεξης αναχωρούν για την Ευρώπη.
Ο Φόλκερ Τιουρκ θεωρεί ως εξαιρετικά απογοητευτική την ανέγερση φράχτη από την
Ουγγαρία στα σύνορα με τη Σερβία και τονίζει πως η Ύπατη Αρμοστεία ζητάει αντ΄αυτού
να υπάρξουν δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελαφρυνθούν χώρες που αποτελούν εξωτερικά σύνορά της, όπως η
Ελλάδα.
Κατά την άποψή του, δεν υπάρχουν άλλες διέξοδοι, από εκείνες οι οποίες βασίζονται
στην αλληλεγγύη και στην εμπιστοσύνη, που αποτελούν θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες,
ενώ ταυτόχρονα με τη συζήτηση των ποσοστώσεων θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα
ασύλου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που χρειάζεται δημιουργικές λύσεις.
Ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι η πολεμική δεν έχει καμία θέση στο θέμα του ασύλου και πως λύσεις βρίσκονται μόνο με νηφάλια
θεώρηση, καθώς, όπως σημειώνει, σύμφωνα με τον Φρόιντ, η φωνή της λογικής είναι χαμηλών τόνων.

8-θριάσιο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 3 στο Γενικό Γραμματέα

Περιφέρειας Αττικής για
να λάβει γνώση και επίσης επειδή τα παραπτώματα είναι μεγάλα και δεν είναι στη δικαιοδοσία του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής, διαβίβασα το φάκελο στο Πειθαρχικό του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου
για να επιρρίψει τις ποινές, όταν συνεδριάσει, πιθανώς σε 12
μήνες. Η υπόθεση, όμως είναι στη δικαιοσύνη και θα επιληφθεί πλέον ο εισαγγελέας. Εγώ μόνο ένα σχόλιο μπορώ να κάνω: όποιος υπάλληλος είναι επίορκος, θα είμαι αμείλικτος”.
Αθ. Σερέπας: “Η διαφθορά στο δήμος μας
δεν σεβάστηκε ούτε τους ιερούς τάφους”

Ο επικεφαλής του συνδυασμού
“ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ SOS” έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση :
Συμπολίτισσες, συμπολίτες

ΠΕΡΙΠΟΥ 70 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΕΔΩΣΑΝ ΑΠΟ 2.500 ευρώ ΕΩΣ 4.000 ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ.
ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ.
ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΙΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟΥ.
ΚΥΡΙΕ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΛΑΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2009;
ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΗΡΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΛΛΗΤΟΥΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ‘’ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ’’ ΕΙΧΑΤΕ ΒΑΛΕΙ ΣΕ
ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΟΣΤΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ;
ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΝΑ ΣΕΡΝΕΤΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ
ΙΕΡΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ;
ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΟΣ Η ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ
‘’ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΤΕ’’ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ
ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΛΛΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΜΑXΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΑΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΝΑΤΕ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ 8 ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 70;
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΠΗΓΑΝ ΤΑ 250.000€ ΤΩΝ
ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ;
ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
ΤΩΡΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ SOS
ΣΕΡΕΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ(επικεφαλής)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στέλιος Αλμπάντης: “Είναι λυπηρό να
βγαίνουν κάθε τόσο στην επιφάνεια σκάνδαλα που γίνονται στο δήμο Ασπροπύργου”

΅΅Είναι λυπηρό να βγαίνουν κάθε τόσο στην επιφάνεια σκάνδαλα που γίνονται στο δήμο Ασπροπύργου ή παραβατικές
πράξεις, γιατί το μόνο κακό που μένει είναι η εικόνα της περιοχής του Ασπροπύργου προς τα έξω. Από κει και πέρα δεν
έχω να πάρω καμία θέση, όλα θα πάρουν το δρόμο τους, θα
πάνε στη δικαιοσύνη και όταν τελειώσει το οτιδήποτε, αν χρήζει να κάνω κάποια κριτική, θα την κάνω τότε. Αυτή τη στιγμή
δε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, ούτε μπορώ να προκαταβάλλω τα δικαστήρια, ούτε το δικαστή, ούτε τον εισαγγελέα,
ούτε κανέναν. Θα περιμένω, όπως πρέπει να κάνει κάθε νόμιμος πολίτης΅
Γ. Κρυστάλλη

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Το ΣτΕ ακύρωσε υπουργική
απόφαση που αφορούσε εξαιρέσεις από κατεδάφιση

Α

πόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ του 2004, που καθορίζει τις μικρές παραβάσεις που μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, ακύρωσε το Ε΄ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 2880/2015
απόφασή του.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) και ζητούσε να ακυρωθεί
η υπ΄ αριθμ. οικ.7587/2014 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την
οποία καθορίζονται οι μικρές παραβάσεις που μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, που προβλέπει ο νόμος
1512/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το
νεότερο νόμο 3212/2003.
Ως μικρές παραβάσεις εννοούνται, μεταξύ των άλλων, οι παραβάσεις, των οποίων η κατεδάφιση θα κατέληγε σε υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου, ή θα έθετε σε κίνδυνο την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, ή θα ήταν σε βάρος της αισθητικής εμφάνισης των κτιρίων, ή θα απαιτούσε υπέρμετρες δαπάνες για
την αποκατάσταση της αισθητικής.
Οι μικρές αυτές παραβάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς κατεδάφισης, με το νομοθετικό καθεστώς του 2003 και
μετά, καθορίζονταν με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ - ενώ με το
προηγούμενο καθεστώς του 1985 ήταν στην διακριτική ευχέρεια του κατά τόπου νομάρχη, αφού είχε προηγηθεί γνώμη του
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
(ΣΧΟΠ) του κάθε νομού.
Με το νομοθετικό καθεστώς του 2003, ο ΥΠΕΧΩΔΕ είχε
πλέον αρμοδιότητα και ευχέρεια να εξαιρεί παραβάσεις από
την κατεδάφιση, χωρίς να προβλέπεται η προηγούμενη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε την απόφαση του
ΥΠΕΧΩΔΕ του 2004, κρίνοντας πως δεν συνάδει με το νόμο
1512/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νεότερο νόμο
3212/2003, και αυτό γιατί δεν προβλέπει, ότι πριν την έκδοση
της υπουργικής απόφασης πρέπει να προηγείται η γνώμη του
ΣΧΟΠ.
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θριάσιο-9

Δημόσιο: Συνεχίστηκε και το 2014 το μεγάλο φαγοπότι
Ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Μ

ε αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και κατά την περασμένη χρονιά τα περιστατικά διαφθοράς στο Δημόσιο. Όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή,
και το 2014 δεν θεσµοθετήθηκαν κάποια µέτρα που θα βοηθούσαν πολύ προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, μεταξύ των οποίων:
- η θέσπιση κωλύµατος εντοπιότητας για υπαλλήλους ή λειτουργούς σε κρίσιµους ή ιδιαίτερους τοµείς του κράτους όπως
δικαιοσύνη, αστυνοµία, λιµενικό σώµα, εφορία/κτηµατικές
υπηρεσίες, πολεοδοµία, επιθεώρηση κλπ., µε αποτέλεσµα οι
εντόπιοι πολίτες να έχουν ευµενέστερη µεταχείριση απ’ τους
ετερόχθονες,
- η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και του ανθρώπινου
δυναµικού ανά φορέα ή υπηρεσία σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες και µε ορθολογικά κριτήρια (νέα οργανογράµµατα µε οργανωτική ανάπτυξη που περιλαµβάνει σχεδιασµό και
περιγραφή θέσεων εργασίας),
- η θέσπιση εσωτερικής κινητικότητας
του ανθρώπινου δυναµικού, µε εναλλαγή
στις θέσεις ευθύνης, και µε την προϋπόθεση ότι αυτή γίνεται αξιοκρατικά για την
καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας και
κατά την δικαστική αντιµετώπιση του θέµατος να εξετάζεται και το δηµόσιο
συµφέρον,
-η ουσιαστική αξιολόγηση των
δηµοσίων φορέων και του ανθρώπινου
δυναµικού τους, βάσει στόχων που θα τεθούν ως µέρος των στρατηγικών προγραµµάτων που θα καταρτιστούν, από αξιολογητές αναγνωρισµένου κύρους και
αµεροληψίας,
- η µείωση της γραφειοκρατίας µε την
συνεχή απλούστευση των διαδικασιών
και επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ήδη άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά. Χρήσιµο θα ήταν το κράτος
να αποκτήσει επιτέλους εµπιστοσύνη
στους πολίτες και όχι, στην προσπάθεια του να προστατευθεί,
να ορθώνει διάφορα γραφειοκρατικά εµπόδια,
- η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης
και µάλιστα ηλεκτρονικά, δια του επιτυχούς προγράµµατος
"∆ιαύγεια"
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις
Ορισμένες περιπτώσεις άσκησης ενστάσεων κατά οριστικών αποφάσεων και προσφυγών κατά τελεσίδικης απόφασης από το ΓΕΔΔ έχουν ως εξής.
1. Σε υπάλληλο του Τµήµατος Γεννήσεων του Ληξιαρχείου
του ∆ήµου Αθηναίων δεν επιβλήθηκε ποινή για το πειθαρχικό
παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους. Η υπάλληλος
σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις της έκθεσης επιθεώρησης – ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) κατά το χρονικό διάστηµα 2011-2013 προέβη σε ασυνήθιστα µεγάλο αριθµό εκπρόθεσµων δηλώσεων
καταχωρίσεων γεννήσεων παρότι οι γονείς εµφανίζονταν να
προβαίνουν σε συµπληρωµατικές δηλώσεις γέννησης τέκνων
που φέρεται να παρέλειψαν να δηλώσουν κατά την αρχική τους δήλωση, ενώ αυτά είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της
προηγούµενης δήλωσής τους, δηλώθηκαν από τον υπόχρεο
και βεβαιώθηκαν από τους µάρτυρες γεννήσεις, µεταξύ των ο-

ποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους ή
υπολείπεται του µέσου χρόνου κύησης, δηλώθηκαν γεννήσεις
σε διευθύνσεις που φέρεται να έλαβαν χώρα σε ανύπαρκτες
ταχυδροµικές διευθύνσεις και σε επαγγελµατικά κτίρια που σε
καµία περίπτωση δεν αποτελούσαν κατοικίες.
Κατά της απόφασης της οικείας Εκτελεστικής Επιτροπής
ασκήθηκε ένσταση λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από
τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου .
2. Στην Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή για το πειθαρχικό αδίκηµα της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του
καθήκοντος.
Η υπάλληλος, σύµφωνα µε Έκθεση Ελέγχου του Σώµατος
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) για την
υπόθεση της νόµιµης λειτουργίας Λούνα Πάρκ σε µισθωµένο
χώρο του ∆ήµου Ελληνικού –Αργυρούπολης στο οποίο

σηµειώθηκε την άνοιξη του 2014 θανατηφόρο ατύχηµα ανηλίκου δεν εισηγήθηκε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και την αποβολή της από το χώρο της εγκατάστασης, ως
όφειλε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε χορηγηθεί σχετική άδεια
και εξακολουθούσε η µισθώτρια εταιρεία να χρησιµοποιεί το
χώρο αν και είχε λήξει η σύµβαση της µίσθωσης. Κατά της
απόφασης του ∆ηµάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης ασκήθηκε ένσταση λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από
τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Σε υπάλληλο του ∆ήµου Λαρισαίων επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη
στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς
εντός ή εκτός υπηρεσίας. Η εν λόγω υπάλληλος παραπέµφθηκε να δικασθεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας,
γιατί κατά το χρονικό διάστηµα από 01-08-2001 έως 31-102011 ενεργώντας µε πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση έβλαψε
το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σκοπό να προσπορίσει παράνοµα
ίδιο οικονοµικό όφελος, καθόσον ελάµβανε παράνοµα την
σύνταξη της θανούσας µητέρας της, προκαλώντας οικονοµική ζηµία στο ΙΚΑ συνολικού ύψους 77.513,68 Ευρώ. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε ένσταση

ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου λόγω
επιβολής επιεικούς ποινής.
4. Σε υπάλληλο του ∆ήµου Βόλου επιβλήθηκε η ποινή της
προσωρινής παύσης έξι (6)µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, καθώς στις 21-09-2013 συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κατοχή από κοινού ποσότητας ναρκωτικών ουσιών
µε σκοπό τη διάθεσή τους. Επίσης στην κατοχή της βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν δύο (2) κινητά τηλέφωνα ως µέσα διευκόλυνσης της εγκληµατικής δραστηριότητας ενώ µετά από κατ’
οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δισκία ναρκωτικών
ουσιών και φωτοαντίγραφα ιατρικών συνταγών του Ν.
3459/2006. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου λόγω επιβολής από το αρµόδιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο επιεικούς ποινής.
5. Σε υπάλληλο του ∆ήµου Ξάνθης επιβλήθηκε η ποινή της
προσωρινής παύσης δώδεκα (12)
µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών
για το πειθαρχικό παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για
υπάλληλο συµπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας, καθώς στις 12/09/2013
εισήλθε σε αρτοπωλείο της περιοχής και
µε την απειλή όπλου το οποίο έφερε παράνοµα µαζί του επιχείρησε να εξαναγκάσει την υπάλληλο να του παραδώσει
τις εισπράξεις. Επειδή η υπάλληλος αρνήθηκε και αντιστάθηκε την χτύπησε
στο κεφάλι προκαλώντας της σωµατική
βλάβη. Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκηση ένσταση
ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου λόγω επιβολής από το
αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο επιεικούς ποινής.
6. Σε υπάλληλο, ∆ιευθυντή του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του ∆ήµου Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α)του ∆ήµου Αθηναίων επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε πλήρη στέρηση
αποδοχών για τα πειθαρχικά αδικήµατα α) της αποδοχής οποιαδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό
υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση καθηκόντων του
και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή
ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας. Ο υπάλληλος παραπέµφθηκε από το ∆ήµαρχο στην
Εκτελεστική Επιτροπή, επειδή στις 21/07/2011 συνελήφθη επ’
αυτοφώρω να λαµβάνει το χρηµατικό ποσό των 10.000 Ευρώ.
Στις 19-07- 2011 ιδιώτης µε την ιδιότητα του Γεν. ∆/ντή εταιρείας που συνεργάζεται µε το ΚΥΑ∆Α για τη βραδινή σίτιση των
αστέγων, συνάντησε τον υπάλληλο µε σκοπό να του δώσει
σηµαντικό χρηµατικό ποσό για ευνοϊκή µεταχείριση της εταιρείας του καθώς και για την ευµενή έκβαση της υποβληθείσας
ένστασής του σε διαγωνισµό σίτισης των αστέγων. Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία συµφωνήθηκε το ποσό των 10.000
Ευρώ καθώς και ο τόπος συνάντησης τους.
Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω ιδιώτης ήδη είχε δώσει το ποσό
των 7.000 Ευρώ ως αντάλλαγµα για τον ίδιο σκοπό. Ο Γενικός
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον
του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου λόγω επιβολής
από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο επιεικούς ποινής.

10-θριάσιο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο Γραμματικός Αθανάσιος του Ιωάννη και της Ελένης το γένος Αθ.Μπέκα,γεννηθείς στην Αθήνα,κάτοικος Ερυθρών και η Postolache Carmen Elena του
Vasile Postolache και της Elena το γένος Pandelea κάτοικος Θηβών, πρόκειται
να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Μάνδρας-ΕΙδυλλίας.

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, μέσω της online διαδικασίας
«Cyber Alert», απετράπη περίπτωση
αυτοκτονίας 25χρονου ημεδαπού

Μ

έσα από άμεσες και
αποτελεσματικές ενέργειες και με τη
συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, ο 25χρονος εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών
Από τη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μέσω της καινοτόμου online διαδικασίας «Cyber Alert», σε συνεργασία με τοπικό Αστυνομικό
Τμήμα, απετράπη ακόμα μία περίπτωση αυτοκτονίας. Πρόκειται για περίπτωση 25χρονου ημεδαπού, ο οποίος μέσα από
άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες, εντοπίστηκε εγκαίρως τη στιγμή που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.
Ειδικότερα, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο «Cyber Alert» της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώθηκε
νυχτερινές ώρες προχθές (18-7-2015) από
χρήστη του Διαδικτύου, ότι άτομο το οποίο κατέχει και διαχειρίζεται προφίλ σε ιστοσελίδα
κοινωνικής δικτύωσης είχε αποστείλει μήνυμα από το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο
παρέπεμπε σε πρόθεση αυτοκτονίας.
Άμεσα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διεξήγαγαν ενδελεχή αστυνομική και ψηφιακή έρευνα των
στοιχείων και δεδομένων του χρήστη που προέβη στην αποστολή του μηνύματος, με
σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό του.
Από την έρευνα, καθώς και από την επικοινωνία με τους αρμόδιους παρόχους τηλεφωνίας και διαδικτύου, προέκυψε και ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος ημεδαπός, ως χρήστης
της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και εξακριβώθηκε γεωγραφικά το σημείο που βρ-

ισκόταν.
Σε άμεση συνεργασία με αστυνομικούς του
τοπικού Αστυνομικού Τμήματος και ύστερα
από τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εκδόθηκαν
αναζητήσεις και ο 25χρονος εντοπίστηκε σε
κωματώδη κατάσταση, έχοντας καταναλώσει
μεγάλη ποσότητα χαπιών.
Άμεσα μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ
στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται στη
μονάδα εντατικής θεραπείας.
Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική
Αρχή.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να
επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:
•
Τηλεφωνικά στον αριθμό: 111 88
•
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
•
Μέσω της εφαρμογής (application)
για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), με λειτουργικό σύστημα iOS-android: CYBERKID.
•
Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber
Alert»: @cyberalertGR.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο Καλπακίδης Ιωάννης του Βασιλείου και της Όλγας,
το γένος Τιμιοσλιδή, που γεννήθηκε στη
ΓΚΕΟΡΚΙΕΒΣΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί
στον Ασπρόπυργο, και η Μπερίδη Μανάνα του Ολενγκι και της Μαρίνας, το γένος Χάσια, που γεννήθηκε
στο Σουχούμι Αμπχαζίας Γεωργίας και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα
τελεστεί στον ΙΝ Ευαγγελιστρίας στον Ασπρόπυργο

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΠΑΒΛΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΤΟΥΜΕΝΚΟ ΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΓΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΙΤΛΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΛΙΙΤΣΟΥΚ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΕΡΝΟΒΤΣΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.
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Η δραχμή του Σόιμπλε είναι εδώ

Ε

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη
πιτέλους, η χώρα δια στόματος πρωθυπουργού κατανόησε τις εναλλακτικές του μέλλοντός της. Είτε ευρώ και μεταρρυθμίσεις.
Είτε δραχμή, συντεταγμένη χρεοκοπία και μεταρρυθμίσεις. Είτε δραχμή με άτακτη χρεοκοπία και χάος.
Έχοντας αποκλείσει την τρίτη Βαρουφο-Λαφαζανική
εναλλακτική, η χώρα κινείται ανάμεσα στις δύο άλλες
με το δικαίωμα που παρασχέθηκε από την σύνοδο
κορυφής στις 12 Ιουλίου, να προσπαθήσει στην εναλλακτική του ευρώ. Ωστόσο, η αδράνεια της κυβέρνησης, οι αντιστάσεις δημοσίου και ειδικών ομάδων
συμφερόντων μέσα σε ένα πελατειακό πολιτικό
σύστημα, ουδόλως βεβαιώνουν για την επιτυχία της
προσπάθειας παραμονής στο ευρώ. Η προοπτική της
δραχμής με συντεταγμένη χρεοκοπία και μεταρρυθμίσεις είναι πλήρως ενεργή και σε αναμονή της αποτυχίας μας.

Η θεωρία της συγκεκριμένης πρότασης είναι απλή.
Όταν μια χώρα δεν έχει επαρκή ανταγωνιστικότητα,
βρίσκεται σε δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική
δυσχέρεια και δεν μπορεί να δανειστεί, δεν αντέχει να
βρίσκεται σε καθεστώς αυστηρής συναλλαγματικής
πολιτικής χρησιμοποιώντας ένα σκληρό νόμισμα όπως το ευρώ. Έχει ανάγκη υποτιμήσεων ώστε να πριμοδοτήσει την ανταγωνιστικότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ώστε σταδιακά, τα καθαρά έσοδα από εισαγωγές να οδηγήσουν στην ανάκαμψη
και την κάλυψη των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών αναγκών. Μόνο που αυτό είναι δυνατό αποκλειστικά και μόνο εάν εκδώσει δικό της νόμισμα.
Παράλληλα, απαιτείται να υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις
και μέτρα ώστε να αποφύγει έναν φαύλο κύκλο υποτιμήσεων που απλώς θα συντηρούν τα διευρυνόμενα,
ή ανέγγιχτα, δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά κενά. Σαφέστατα, η έκδοση εθνικού
νομίσματος και η συνεπαγόμενη σημαντική υποτίμησή του, θα εκτινάξει το χρέος και το κόστος
εξυπηρέτησής του. Ουσιαστικά, η χώρα κηρύσσει χρεοκοπία. Ωστόσο, σε μια συντεταγμένη
χρεοκοπία, το χρέος διευθετείται από τους πιστωτές ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται και
κυρίως, δεν καθίσταται απαιτητό. Επίσης, συμφωνείται η υπεράσπιση της υποτιμημένης
συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού πλέον νομίσματος από μια ισχυρή Κεντρική Τράπεζα
στις διεθνείς χρηματαγορές.

Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η πρόταση Σόιμπλε. Η Ελλάδα εκδίδει IOUs μέχρι να κυκλοφορήσει η νέα δραχμή. Η ΕΚΤ υποστηρίζει στις αγορές τη συναλλαγματική ισοτιμία των IOU και
της νέας δραχμής. Οι πιστωτές διευθετούν (έως κουρεύουν) το χρέος δίχως να θέσουν τη χώρα
σε επίσημη κατάσταση χρεοκοπίας. Από την άλλη, η χώρα υποχρεώνεται σε μεταρρυθμίσεις
και μέτρα δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής εξυγίανσης εντός ορισμένης χρονικής περιόδου έτσι ώστε, μετά την ολοκλήρωσή της, να είναι δυνατή η επιστροφή της στις διεθνείς αγορές. Με την ολοκλήρωση όλων αυτών, σε μια εκτιμώμενη διάρκεια πέντε ετών, η χώρα υποτίθεται ότι επιστρέφει στο ευρώ. Με την οπτική πολλών εκ των εκτός Ελλάδος, το σενάριο Σόιμπλε ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και σταθεροποιεί την
πολιτικά ευμετάβλητη σχέση ΕΕ και Ελλάδας.

Δυστυχώς για εμάς, η συνεκτική επιχειρηματολογία και ο λογικός χειρισμός των μεγεθών,
καθιστά την πρόταση Σόιμπλε ελκυστική και μη αποκλείσιμη στους διεθνείς κύκλους. Παραβλέπουν ότι η πρόταση αυτή, δεν λαμβάνει υπόψη τη «φτωχοποίηση» που θα σημάνει η απότομη κατάπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας με την εξουθένωση των οικονομικά ασθενέστερων, που δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από την εγγυημένη «ανθρωπιστική βοήθεια» που
θα σταλεί από την ΕΕ. Και αυτό καθώς η φτωχοποίηση» θα είναι συστημική και θα εξελίσσεται
στον χρόνο, με τεράστια και αυξανόμενη μεταβίβαση πλούτου στους οικονομικά ισχυρούς.
Επιπλέον, παραβλέπουν τις ιδιομορφίες του ελληνικού καπιταλιστικού μορφώματος και τις
παθογένειες που παράγει η οποιαδήποτε παροχή ευχέρειας χρόνου και μέσων στο πελατειακό πολιτικό σύστημα. Το ελληνικό πελατειακό πολιτικό σύστημα, χωρίς ένα αυστηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, ισχυρή εποπτεία όσο και το άλλοθι των έξωθεν πιέσεων,
θα αναπαράγει τον εαυτό του και όλες τις αγκυλώσεις που ουδέποτε θα οδηγήσουν στην εξυγίανση και ανάκαμψη της οικονομίας. Η προοπτική θα είναι η συνεχής παράταση της περιόδου της δραχμής και η οριστική απομάκρυνση από το ευρώ. Ο συνδυασμός της μη επανάκαμψης στο ευρώ σε ένα περιβάλλον συστημικής φτωχοποίησης και πελατειακών πολιτικών
σχέσεων, καταλήγει να προσομοιάζει στις συνθήκες του επαχθέστερου σεναρίου της άτακτης
χρεοκοπίας των Λαφαζάνη και Βαρουφάκη.
Επιτέλους, το πελατειακό πολιτικό σύστημα και κυρίως η ενεχόμενη κυβέρνηση της «πρώτης
φοράς αριστερά», πρέπει να καθαρθούν, να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, με βάση το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε. Εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα, απαλύνοντας τα υψηλά κόστη του προγράμματος με κοινωνική δικαιοσύνη, και επιταχύνοντας όσο το δυνατόν την πορεία ανάκαμψης. Είναι η τελευταία και μόνη ευκαιρία που
έχουμε για να διεκδικήσουμε πίσω το χαμένο βιοτικό μας επίπεδο, ανοίγοντας σταθερούς ορίζοντες για το μέλλον.
* Ο κ. Τσαμουργκέλης διδάσκει Διεθνή Οικονομικά στο Παν/μιο του Αιγαίου. Έχει διατελέσει διευθύνων στέλεχος εταιρειών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Διδάκτωρ Παν/μιου
της Οξφόρδης.
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Παράταση μέχρι την Τετάρτη για
όλες τις φορο-οφειλές

Μ

ε δεδομένη τη λήξη της τραπεζικής αργίας το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου
να διευκολύνει τους πολίτες, παρατείνει για τρεις ημέρες ακόμη την προθεσμία για
την πληρωμή φορολογικών οφειλών.
Ειδικότερα:
1. Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της από 28 Ιουνίου
2015 τραπεζικής αργίας, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση οφειλών.
2. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική
Διοίκηση.
3. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ρυθμίσεων που έγιναν από 24/6/2015 με
υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης ή της προκαταβολής από 29/6/2015 μέχρι και την
21/7/2015.
Επίσης:
(α) για τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους
2014 η προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης ή της εφάπαξ καταβολής είναι η 31η Αυγούστου
2015, για όσες δηλώσεις υποβληθούν εμπρόθεσμα από τις 19 Ιουλίου 2015 και μετά.
(β) η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), που είχε παραταθεί μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, παρατείνεται εκ νέου ως και την 26η Αυγούστου 2015.

ΔΝΤ: Η Ελλάδα δεν είναι πια ληξιπρόθεσμος οφειλέτης του Ταμείου

Σ

την ανακοίνωση ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον ληξιπρόθεσμος οφειλέτης του ΔΝΤ προχώρησε σήμερα Δευτέρα ο διευθυντής επικοινωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τζέρι Ράις.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε σήμερα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το ΔΝΤ, που ισοδυναμούν με 1,6 δισεκατομμύρια SDR ή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η Ελλάδα δεν είναι πλέον ληξιπρόθεσμη προς το ΔΝΤ» δήλωσε ο Ράις.
Το στέλεχος του ΔΝΤ δήλωσε ακόμη πως το Ταμείο είναι έτοιμο να συνεχίσει να βοηθά την
Ελλάδα στις προσπάθειές να επιστρέψει στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα κλιμάκια στελεχών του ΔΝΤ και των λοιπών θεσμών αναμένεται να έλθουν στην Αθήνα το πιθανότερο την Πέμπτη.

Για χάρη της άγριας ζωής, η Αυστραλία
θα εξοντώσει εκατομμύρια γάτες

Σ

ε μια προσπάθεια να σταματήσει την εξαφάνιση ενδημικών ειδών, η κυβέρνηση της
Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να θανατώσει έως και δύο εκατομμύρια αδέσποτες γάτες έως το 2020.
«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν μισούμε τις γάτες -απλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε
τις βλάβες που προκαλούν στην αυστραλιανή άγρια ζωή» δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο
Γκρέγκορι Άντριους, ο πρώτος αυστραλός επίτροπος Απειλούμενων Ειδών.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος «κηρύσσει πόλεμο στις αδέσποτες γάτες» ανακοίνωσε.
Η γάτα έφτασε στην Ωκεανία με τους πρώτους ευρωπαίους αποίκους πριν από περίπου 200
χρόνια, και σύντομα αναδείχτηκε σε κορυφαίο θηρευτή.

Αυξημένα κατά 10% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών

Π

αραπάνω θα πληρώνουν από σήμερα οι
επιβάτες τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς
τους επεβλήθη αύξηση της τάξεως του

10%.
Την ίδια στιγμή, στις ίδιες τιμές παραμένουν τα
εισιτήρια για οχήματα και φορτηγά.
Σύμφωνα με στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών
πολλοί επιβάτες που είχαν κάνει προκράτηση για
τον Αύγουστο, έσπευσαν να παραλάβουν τα εισιτήριά τους την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να γλιτώσουν την αύξηση του ΦΠΑ που ισχύει από σήμερα.
Ωστόσο όσοι είχαν κάνει κράτηση και δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήριά τους, θα επωμισθούν
το κόστος της αύξησης του ΦΠΑ κανονικά.
Σημειώνεται ότι η αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% που περιελήφθη στο πολυνομοσχέδιο: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.).» που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από
τη Βουλή, οδηγεί σε αύξηση των τιμών σε περίπου 100 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
Έως σήμερα ο ΦΠΑ που ίσχυε στα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ήταν 13% για
τους επιβάτες και 23% στα οχήματα και φορτηγά.
Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι η αύξηση κατά 10% στον ΦΠΑ του ατομικού εισιτηρίου
του επιβάτη.

14-θριάσιο

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
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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)
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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

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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
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