
ΣΣτταα  55  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ηη
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν

ζζηημμιιώώνν  μμεεττάά  ττηη  φφωωττιιάά
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΔΔυυοο  σσυυλλλλήήψψεειιςς
σσεε  εεππιιχχεείίρρηησσηη
ττηηςς  αασσττυυννοομμίίααςς

σσττοο  ΚΚΔΔΑΑΥΥ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο όγκος των
αποβλήτων (καμένων

και μη) που
παραμένουν στις
εγκαταστάσεις της

μονάδας ανακύκλωσης
εκτιμάται ότι είναι άνω

των 140.000 m3
(κυβικά μέτρα)

Χωρίς έσοδα
το 65,5% των

δήμων
Mεγάλο πρόβλημα

ρευστότητας
αντιμετωπίζουν οι

περισσότεροι δήμοι

ΙΟΒΕ: Ύφεση μεταξύ 2%
- 2,5% το 2015 Ποιοι είναι οι

250 εκατομ-
μυριούχοι των
100 δόσεων
ρωτούν 11

βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ

Λήστεψαν 45χρονη
μπροστά στα μάτια

του παιδιού της
ΠΠρροοσστταασσίίαα  δδααννεειιοολλ--

ηηππττώώνν  ααππόό  κκααττάάσσχχεεσσηη
κκααιι  ππλλεειισσττηηρριιαασσμμόό

ΣΣεε  ππρροοσσωωρριιννήή
ααρργγίίαα  οο  ττέέωωςς  δδήήμμαα--

ρρχχοοςς  ΕΕλλλληηννιικκοούύ
γγιιαα  ττηηνν  ττρρααγγωωδδίίαα
σσττοο  λλοούύνναα  ππααρρκκ
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Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. Περικλέο-
υς 1, 2105575600

Ελευσίνα
Τσάμος Παναγιώτης Α. Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 54, 2105549976

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,
2102481114

Αχαρνές
Δαβρή Ελευθερία Δεκελείας 90,
2102477724

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR (Σακόπουλος
Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4 -
Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
23 εως 36 βαθμούς Κελσίου.
Υγρασία 32%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
 Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρ-
ος, Αγίου Αθηναγόρου ομολογητού

Δυο συλλήψεις σε επιχείρηση της
αστυνομίας στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου

Σε  επιχείρηση της
αστυνομίας στο Κέντρο Δια-
λογής Ανακυκλώσιμων

Υλικών στον Ασπρόπυργο που
είχε καεί στις αρχές Ιουνίου.
Παράλληλα με την προσπάθεια
της πυροσβεστικής να σβήσει τη
φωτιά η οποία συνεχίζει να κατα-
καίει ανακυκλώσιμα υλικά,
εξελίσσεται πλιάτσικο από Ρομά
της περιοχής, οι οποίοι προσπαθ-
ούν να αποσπάσουν οτιδήποτε
έχει απομείνει στο καμμένο εργο-
στάσιο.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει
ήδη σε δύο συλλήψεις.

Βαριές κουβέντες Χειλαδάκη σε βάρος της
Γούλα και η απάντησή της στις καταγγελίες

Θόρυβος έχει ξεσπάσει στον χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης, μετά από καταγγελία του Προέδρου της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ) Γκίκα Χειλαδάκη, σε βάρος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγ-
γύης Πολιτών Φυλής,

στην οποία δραστηριοποιείται, σε
συντονιστικό ρόλο, η Γεωργία
Γούλα. 

Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου
της ΚΕΔΗΦ:

Εξ άλλου, με ανακοίνωσή τους
οκτώ μέλη της της Κίνησης
Αλληλεγγύης εργαζομένων και
κατοίκων Φυλής ζητούν την έκδο-
ση ανακοίνωσης από την πλευρά
της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης
Πολιτών Φυλής σχετικά με τα
καταγγελλόμενα από την ΚΕΔΗΦ
και διευκρινίζουν ότι η δική τους
κίνηση δεν έχει σχέση με τέτοιες
πρακτικές κι ότι στηρίζεται στον
αφιλοκερδή εθελοντισμό.

Το πλήρες κείμενο της ανα-
κοίνωσης των οκτώ έχει ως εξής: 

Από την πλευρά της η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής απαντά στα καταγγελλόμενα τα παρακά-
τω:

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «με αφορμή δελτίο Τύπου που εστάλη στα ΜΜΕ από την ΚΕΔΗΦ σε σχέση με το πρό-
γραμμα ΤΕΒΑ, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής έχει δικαίωμα, εκ του Υπουργείου Εργασίας, ως άτυπη δομή να δέχε-
ται από τους ωφελουμένους της, αιτήσεις υπαγωγής τους στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρο-
μής (ΤΕΒΑ). Όπως έχει και την υποχρέωση να τους ενημερώνει για τους φορείς στους οποίους μπορούν, επίσης, να
απευθύνονται για τις αιτήσεις τους, μεταξύ αυτών η ΚΕΔΗΦ, η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Φυλής ή ο λογιστής
τους.

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής, πράγματι, δεν είναι ούτε εταίρος, ούτε εκπρόσωπος, ούτε συγκοινω-
νούν δοχείο με ΚΑΜΙΑ υπηρεσία του δήμου. Λειτουργεί αυτόνομα από την πρώτη στιγμή της σύστασής της στο
πλαίσιο που ορίζουν οι σκοποί ίδρυσής της και, μάλιστα, επί ίσοις όροις, χωρίς να διαθέτει την «πλάτη» κανενός
δήμου.

Οι αιτήσεις των ωφελουμένων για την υπαγωγή τους στο επισιτιστικό πρόγραμμα δεν έχουν καμία σχέση με τα χρή-
ματα που συγκεντρώνονται από τα μέλη της για την επικείμενη ίδρυση του συλλόγου. Μια δομή που δίνει από το
υστέρημά της για την ανακούφιση συμπολιτών μας δε θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει ως πληρωμένος μεσάζων.
Μάλλον η ΚΕΔΗΦ έλαβε λάθος πληροφορίες.

Η πληροφόρηση των υπεύθυνων της ΚΕΔΗΦ είναι επίσης λανθασμένη και για κάτι ακόμα: η Πρωτοβουλία Αλληλεγ-
γύης Πολιτών Φυλής δεν εμφανίστηκε χθες, ούτε ξαφνικά, ούτε εκπροσωπείται από έναν και μόνο άνθρωπο. Είναι μια
δομή αλληλεγγύης, παράρτημα της Πανελλαδικής Οργάνωσης «Αλληλεγγύη για όλους» που δραστηριοποιείται περ-
ισσότερα από 4 χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία, στο δήμο Φυλής. Έχει περισσότερους από 500 ωφελουμένους και καθ-
ημερινά αυξάνονται, δυστυχώς, οι άνθρωποι που προστρέχουν στα γραφεία της.

Εκτός και αν είναι αυτό που ενοχλεί τους υπεύθυνους της ΚΕΔΗΦ».

Ταυτόχρονα, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής προχώρησε σε καταγγελία στο Υπουργείο
Εργασίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα:

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συνέχεια στη σελ. 13
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Χωρίς έσοδα το 65,5% των δήμων
Mεγάλο πρόβλημα ρευστότητας

αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι δήμοι

Mεγάλο πρόβλημα
ρ ε υ σ τ ό τ η τ α ς
αντιμετωπίζουν οι

περισσότεροι δήμοι της χώρας,
λόγω της μη καταβολής των
οφειλόμενων από πολλούς
ιδιώτες προς αυτούς. Σημαντικά
χαμηλότερα αναμένεται να είναι
και τα δημοτικά τέλη που θα
εισπράξουν οι ΟΤΑ πρώτου
βαθμού, καθώς πολλοί πολίτες
δεν έχουν πληρώσει το
ηλεκτρικό ρεύμα (μέσω του
οποίου γίνεται η είσπραξη των
δημοτικών τελών), λόγω των
capital controls.

Η Κεντρική Ενωση Δήμων
(ΚΕΔΕ) απέστειλε σχετικά
ερωτηματολόγια στους δήμους,
προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της
τραπεζικής αργίας. Οπως αποδείχτηκε από τις απαντήσεις, οι δήμοι της χώρας έχουν ουσιαστικά «ακινητοποιηθεί»,
εφόσον τα έσοδά τους έχουν μειωθεί δραματικά. Το 65,5% των δήμων απάντησαν στα σχετικά ερωτηματολόγια που
διένειμε η ΚΕΔΕ, ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη συλλογή των εσόδων τους.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των δήμων (80,25%) με πρόβλημα στην αντιμετώπιση των δαπανών τους,
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών των δήμων της Κεντρικής Ενωσης
Δήμων, Αλέξιος Καστρινός.

«Οι δήμοι που δεν διαθέτουν αποθεματικά μπορεί να μην μπορέσουν να πληρώσουν τους εργαζομένους τους τον
επόμενο μήνα, λόγω μείωσης των εισπραχθέντων δημοτικών τελών», τονίζει σχετικά δήμαρχος μεγάλου δήμου της
Αττικής.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ επισημαίνει με επιστολές της προς το υπουργείο Ανάπτυξης και προς το γραφείο του
πρωθυπουργού την αναγκαιότητα να υπάρξει παράταση ενός τουλάχιστον έτους στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
των έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου. Η παράταση είναι αναγκαία για να
τελειώσουν τα έργα, να μην απαιτηθεί επιστροφή χρημάτων και να μη χαθούν τα κονδύλια. Πάντως, στο σημερινό Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΣΠΑ,
ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. ότι στο συγκεκριμένο αίτημα εκφράζονται έντονες αντιρρήσεις από πλευράς των
Ευρωπαίων τεχνοκρατών. Ο πρόεδρος της Ενωσης, Γιώργος Πατούλης, προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για να
ενημερωθεί η Ε.Ε. για τα προβλήματα που θα προκύψουν εφόσον δεν ολοκληρωθούν έργα που έχουν ξεκινήσει με
κονδύλια ΕΣΠΑ.

Πέντε εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το
αρχικό κόστος αποκατάστασης των
ζημιών που προκλήθηκαν από την

πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες τον περασμέ-
νο Ιούνιο στον χώρο της εταιρείας Γενική
Ανακυκλώσεως - Κτηματική Ξενοδοχειακή
ΑΕ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που ανα-
ρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16 Ιουλίου και
υπογράφεται από τον απελθόντα υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη,
με το ποσό αυτό, το οποίο θα βαρύνει την
εταιρεία, αναμένεται να υλοποιηθούν δειγμα-
τοληψίες και αναλύσεις προκειμένου να γίνει
χαρακτηρισμός των αποβλήτων, προεπεξερ-
γασία των αποβλήτων και μεταφορά τους σε
κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, διαχείριση
και τελική διάθεσή τους. Ωστόσο, το κόστος μπορεί να
αυξηθεί εάν προκύψει ότι στον χώρο υπάρχουν και
επικίνδυνα απόβλητα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου στα
πέντε εκατομμύρια του κόστους που έχει υπολογιστεί
περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που έχει καταβάλλει από τις
06.06.2015 ή θα καταβάλλει το Δημόσιο για την αντι-
μετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας, συμπεριλαμβανο-
μένων των εξόδων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής
ζημίας, των διοικητικών εξόδων, των εξόδων για τη
συλλογή στοιχείων, την παρακολούθηση, εποπτεία κλπ.

Ο όγκος των αποβλήτων (καμένων και μη) που παρα-
μένουν στις εγκαταστάσεις της μονάδας ανακύκλωσης
εκτιμάται ότι είναι άνω των 140.000 m3 (κυβικά μέτρα).

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας και της έκτακτης ανάγ-
κης που προέκυψε με την πυρκαγιά, το υπουργείο θα
αναλάβει τον συντονισμό των συναρμόδιων αρχών και
φορέων σε κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με την Περ-
ιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών της αποκεντρωμένης
διοίκησης Αττικής, και θα καθο-

Σε προσωρινή αργία ο
τέως δήμαρχος Ελληνι-

κού για την τραγωδία στο
λούνα παρκ

Ηεπιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 165/2015 απόφασή
της, απέρριψε την αίτηση του τέως δήμαρχου

και νυν δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ελληνικού-Αργ-
υρούπολης Χρήστου Κορτζίδη, με την οποία ζητούσε να
ανασταλεί η από 27.1.2015 απόφαση του γενικού γραμ-

ματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής που του επέ-
βαλε πειθαρχική ποινή 5μήνης παύσης για σοβαρή
παράβαση καθήκοντος από βαρεία αμέλεια, το διάστημα
κατά το οποίο ήταν δήμαρχος Ελληνικού.

Το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος
που αποδίδεται στον κ. Κορτζίδη αφορά την υπόθεση του
λούνα-παρκ στο Ελληνικό, όπου τον Απρίλιο του 2014
βρήκε τραγικό θάνατο ένα 13χρόνο αγόρι και τρα-
υματίστηκε η 9χρονη αδερφή του.

Σύμφωνα με τα σχετικά πορίσματα, το λούνα-παρκ λει-
τουργούσε χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας, καθώς «δεν είχε κατατεθεί φάκε-
λος με τα σχετικά δικαιολογητικά, μήτε σαφές και ορισμέ-
νο αίτημα λειτουργίας».

Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι ο κ. Κορτζίδης,
«ως δήμαρχος αρμόδιος για την έκδοση άδειας λειτο-
υργίας και εγκατάστασης του λούνα-παρκ, αν και γνώρι-
ζε την εγκατάστασή του, επέτρεψε τη λειτουργία του
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια», αλλά και πως ως προϊ-
στάμενος των υπηρεσιών του Δήμου όφειλε, εφόσον δεν
είχε εκδοθεί η αναγκαία άδεια, αφενός να μεριμνήσει για
την παύση της λειτουργίας του λούνα-παρκ και αφετέρου
να δώσει εντολή να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις και
να παύση η λειτουργία του, μόλις έληξε η μίσθωση.

Για τα έτη 2011 και 2012 υπήρχαν συμβάσεις μίσθω-
σης για την εγκατάσταση και λειτουργία του λούνα-παρκ,
αλλά το αμέσως επόμενο διάστημα και έως την ημέρα
του τραγικού συμβάντος (27.4.2014) λειτουργούσε χωρίς
άδεια.

Ο κ. Κορτζίδης υποστήριξε ότι από την πειθαρχική
ποινή θα υποστεί βαρύτατη ηθική βλάβη, η οποία ανάγε-
ται στην προσβολή της τιμής και της υπόληψής του στην
τοπική κοινωνία που εκλέγεται, και η βλάβη αυτή δεν
μπορεί να αρθεί ακόμη και στην περίπτωση κατά την
οποία γίνει δεκτή από το ΣτΕ η κυρία προσφυγή του
(αίτηση ακύρωσης), η οποία θα εκδικαστεί το δεύτερο
δεκαήμερο του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι δεν είναι επι-
τρεπτή η αναστολή εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφά-
σεων, καθώς αυτές επιβάλλονται για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, αλλά και η ηθική βλάβη την οποία επικα-
λείται ότι θα υποστεί από την υλοποίηση της πειθαρχικής
αργίας, «θα αποκατασταθεί πλήρως» σε περίπτωση που
γίνει δεκτή η κυρία προσφυγή του.

Το ΣτΕ κατέληξε ότι η κυρία προσφυγή του κ. Κορτζίδη
«δεν παρίσταται ως προδήλως βάσιμη», δηλαδή δεν δια-
φαίνεται ότι θα γίνει δεκτή από τους συμβούλους Επικρ-
ατείας και έτσι τελικά απόρριψε τη αίτηση αναστολής του.

Η συνέχεια στη σελ. 13

Στα 5 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση των
ζημιών μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο
Ο όγκος των αποβλήτων (καμένων και μη) που παραμένουν στις εγκαταστάσεις της

μονάδας ανακύκλωσης εκτιμάται ότι είναι άνω των 140.000 m3 (κυβικά μέτρα)
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Ούτε αγωγός, ούτε Ρώσοι τουρίστες

Μακρινό όνειρο, μετά τον αγωγό
φυσικού αερίου, φαίνεται ότι απο-
τελούν- για φέτος τουλάχιστον- και

οι Ρώσοι τουρίστες, με τις απώλειες από τη
ρωσική αγορά να είναι μέχρι στιγμής πολύ
μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Είναι
μάλιστα ενδεικτικά τα τελευταία στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για
το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών, σύμφωνα
με τα οποία στο πεντάμηνο οι αφίξεις από τη
Ρωσία μειώθηκαν κατά 61,6% σε σύγκριση
με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας τους
56 χιλ. τουρίστες μόλις, ενώ αντίστοιχα και τα έσοδα κατέγραψαν βουτιά 58,0% και
διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ. 

Αν και η περίοδος μέχρι το Μάιο δεν είναι καθοριστική για την πορεία της ρωσικής
κίνησης, δεδομένου πως ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών καταφθάνει από τον Ιούλιο
μέχρι το Σεπτέμβριο, τα πρώτα δεδομένα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τις φετι-
νές επιδιώξεις από την αγορά της Ρωσίας και σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του
τουρισμού είναι ενδεικτικά της σημαντικής μείωσης που θα εμφανίσει η τουριστική
ζήτηση από τη Ρωσία. Συμπληρώνουν μάλιστα πως τις προηγούμενες δύο χρονιές (οι
καλύτερες από πλευράς ρωσικής ζήτησης), οι τουρίστες είχαν αρχίσει να καταφθά-
νουν στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές Απριλίου. Φορείς του τουρισμού θεωρούν
επίσης πως θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιστραφεί το κλίμα σε ότι αφορά τους
Ρώσους τουρίστες, καθώς στην υστέρηση των κρατήσεων έρχεται να προστεθεί η
αύξηση στον ΦΠΑ στην εστίαση.

Από την άλλη όμως, υπάρχει και η αισιοδοξία πως οι προσφορές που γίνονται από
πολλά ξενοδοχεία και πρακτορεία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στα ελληνικά πακέ-
τα, προκειμένου να τονωθεί η τουριστική ζήτηση, ίσως καταφέρουν να κεντρίσουν το
ενδιαφέρον των Ρώσων ταξιδιωτών. Εντούτοις το ζήτημα της ισοτιμίας μεταξύ ευρώ
και ρουβλιού είναι σε κάθε περίπτωση καθοριστικής σημασίας: αν και η ισοτιμία
βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι το Δεκέμβριο (1 ευρώ προς 62
ρούβλια αντί 1 προς 80 που είχε φτάσει στα τέλη του 2014), πέρσι τον Ιούλιο ήταν 1
προς 45. Οι ελπίδες πάντως δεν είναι πολλές, αφού η μείωση της ρωσικής κίνησης
είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή από την αρχή της χρονιάς και στην καλύτερη περίπτω-
ση θα φτάσει το 30%.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ένας ακόμη tour operator της Ρωσίας, ο Gold Line,
ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την αναστολή των δραστηριοτήτων του από τις 16 Ιου-
λίου, λόγω αδυναμίας να εφαρμόσει το τουριστικό του πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος
tour operator με έδρα τη Μόσχα είχε μεταξύ άλλων και προγράμματα για την Ελλάδα
και το γεγονός αυτό δείχνει πως η τουριστική αγορά της Ρωσίας δεν έχει ακόμη "συνέ-
λθει”.

Στο τιμόνι της ΝΔ ο Βαγγέλης Μεϊμα-
ράκης έως την Ανοιξη του 2016

Στον απόηχο του κινήματος των 62 βουλευτών που
υπέγραψαν για την παραμονή του Βαγγέλη Μεϊμαράκη
στην ηγεσία, η Εκτελεστική Γραμματεία και το Πολιτικό

Συμβούλιο της ΝΔ, σε κοινή τους συνεδρίαση, αποφάσισαν να
παραμείνει ο κ. Μεϊμαράκης στη θέση του προέδρου του κόμμα-
τος έως την Άνοιξη του 2016 και στη συνέχεια η εκλογή της νέας
ηγεσίας θα γίνει με το ισχύον καταστατικό, δηλ. από την κοι-
νωνία και με ανοιχτούς καταλόγους την ημέρα της εκλογής.

Επίσης αποφασίστηκε το τακτικό συνέδριο της ΝΔ να διεξαχθ-
εί υπό τη νέα ηγεσία του κόμματος, δηλαδή όπως είναι προγρ-
αμματισμένο για τα τέλη Ιουνίου του 2016. Επί της ουσίας υπήρξε συμβιβασμός από-
ψεων, αφού από τη μια πλευρά παραμένει ο κ. Μεϊμαράκης και από την άλλη ικανο-
ποιείται και η απαίτηση πολλών να μην αλλάξει το καταστατικό και να γίνει η εκλογή
όπως και το 2009.

Κλειστή το απόγευμα η οδός
Μπόσδα στις Αχαρνές

Κλείνει η οδός Μπόσδα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τις
απογευματινές ώρες κατά τη θερινή περίοδο. Κάθε απόγευμα μεταξύ
18:00μμ έως τις 23:00μμ, δύο σιδερένιες μπάρες θα τοποθετούνται από το

ύψος της οδού Φιλαδελφείας, απομονώνοντας από τα διερχόμενα αυτοκίνητα την οδό
Μπόσδα, που βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση για τους πεζούς,
όπου θα μπορούν ελεύθερα και με ασφάλεια να κάνουν την απογευματινή τους βόλτα,
χωρίς να κινδυνεύουν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ήδη από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του μέτροθ, αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που
φρόντισαν να κάνουν βόλτα με τα ποδήλατά τους στην, ελεύθερη από οχήματα, οδό
Μπόσδα.

Λήστεψαν 45χρονη μπροστά
στα μάτια του παιδιού της

Αν α κ α λ ύ ψ α μ ε
τους 5
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ

λόγους που έχεις ακόμα
τηλέφωνο σπίτι! Θύμα
ληστείας έπεσε μια
45χρονη στο Βόλο,
καθώς δύο άγνωστοι με
καλυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά τους, μπήκαν μέσα
στο σπίτι της όπου βρισ-
κόταν μαζί με τον ανήλικο
γιο της.

Το περιστατικό συνέβη
το πρωί, λίγο μετά τις
10.30, όταν οι δύο δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο στην οικία της
45χρονης και, αφού ακινητοποίησαν την ίδια και τον γιο της, ερεύνησαν τους χώρους
του σπιτιού και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, χρυσαφικά μικρής
αξίας, ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ έκλεψαν και το αυτοκίνητό της!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών.
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Άφιξη της τρόικας με «πρέσιν-
γκ» για νέα προαπαιτούμενα

Επανέρχεται από αύριο Παρασκευή η τρόικα στην
Αθήνα, με πιέσεις για τη λήψη νέων προαπαι-
τούμενων μέτρων. 

Οι επικεφαλής των θεσμών και του ESM θα βρίσκονται
σε διαρκή επαφή με τα ελληνικά τεχνικά κλιμάκια  ενώ

στο επίπεδο της τεχνικής διαπραγμάτευσης θα ηγείται ο
πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμό-
νων (ΣΟΕ), Γιώργος Χουλιαράκης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, δεν
τίθεται ζήτημα λήψης νέων προαπαιτούμενων μέτρων,
πέραν αυτών που ήδη ψηφίστηκαν στις δύο συνεδριά-
σεις της Βουλής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πιέσεις
περί του αντιθέτου από ορισμένους από τους δανειστές.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές η κυβέρνηση επιδιώκει
να έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση τόσο για το τριε-
τές Μνημόνιο (MOU) όσο και για τη νέα δανειακή σύμβα-
ση πριν από τις 20 Αυγούστου, οπότε και πρέπει να
αποπληρωθεί ένα «ακούρευτο» ελληνικό ομόλογο που
διακρατά η ΕΚΤ.

Επίσης σημειώνουν ότι με βάση τη συμφωνία της
Συνόδου Κορυφής, στόχος είναι η επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και μέσω της δια-
πραγμάτευσης θα οριοθετηθούν οι ανά έτος στόχοι.

Τέλος παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών,
απαντώντας σε ερώτηση για την ημερομηνία επαναλειτο-
υργίας του Χρηματιστηρίου, ανέφεραν ότι οι αποφάσεις
θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα.

Επιδότηση των επιχειρήσεων
για τη διατήρηση των θέσεων
απασχόλησης με την κάλυψη

του μη μισθολογικού κόστους, ζήτησε η
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ) από τον υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργο
Κατρούγκαλο, τονίζοντας σε σχετικό
υπόμνημα ότι το μέτρο είναι απαρ-
αίτητο «στην παρούσα συγκυρία που
αναμένεται αύξηση της ανεργίας και
νέα κλεισίματα επιχειρήσεων».

Σε συνάντηση με τον υπουργό η
ηγεσία της Συνομοσπονδίας πρότεινε
επίσης την επέκταση του εργόσημου
στον κλάδο της εστίασης για την κάλ-
υψη -όπως αναφέρει- αποκλειστικά των
περιστασιακά εργαζόμενων (έως δύο
ημέρες την εβδομάδα) και όχι του μόνι-
μου προσωπικού. 

Ως προς το αίτημα της Συνομοσπον-
δίας για μείωση του ενιαίου προστίμου
ύψους 10.500 ευρώ για κάθε ανασφάλι-
στο εργαζόμενο, ο υπουργός σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση, δήλωσε ότι
θα υπάρξει αναλογικότητα.

Η ΓΣΕΒΕΕ υπέβαλλε εξάλλου σειρά
αιτημάτων για τον ΟΑΕΕ, όπως:

-Παροχή της δυνατότητας στον ασφ-
αλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλι-
στική κατηγορία, τουλάχιστον για τα
δυο επόμενα έτη, πληρώνοντας, ακόμη
κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες
εισφορές του.

-Άμεση απόδοση των εισφορών του
κλάδου υγείας, που χρησιμοποιούνται
κυρίως για την πληρωμή συντάξεων,
στον ΕΟΠΥΥ.

-Απόδοση του τέλους επιτηδεύματος
στον ΟΑΕΕ και όχι στον προϋπολογι-
σμό για κάλυψη ελλειμμάτων.

-Παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης σε όλους (και
στους οφειλέτες), χωρίς ασφαλιστική
ενημερότητα.

-«Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των
μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών,
δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα
για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο
τέλος του ασφαλιστικού βίου.

-Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφ-
αλισμένους, που έχουν συμπληρώσει
το όριο ηλικίας, έχουν τερματίσει την
επαγγελματική τους δραστηριότητα
αλλά έχουν οφειλή άνω των 25.000
ευρώ και δεν μπορούν να πάρουν
σύνταξη.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που
είχε ξεσπάσει  στο ΧΥΤΑ Φυλής

ΟΧΥΤΑ Φυλής σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Περιφέρειας, την
Πέμπτη θα μείνει κλειστός λόγω

εργασιών συντήρησης έπειτα από την
πυρκαγιά.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε τελικά η πυρ-
καγιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της
Τετάρτης στο ΧΥΤΑ Φυλής, χάριν στην
αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό πού
έδειξαν οι χειριστές των μηχανημάτων οι
οποίοι κυριολεκτικά με μεγάλο κίνδυνο
μπήκαν στην φωτιά για να την σκεπάσουν
με χώμα, μπάζα και σκουπίδια ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος πού ήταν ο περιορι-
σμός και ο έλεγχός της, επειδή υπήρχε
μεγάλος κίνδυνος το μέτωπο να εξαπλωθεί σε όλο τον χώρο λόγω ότι υπήρχαν ακάλυπτα βουνά από σκουπίδια.

Να σημειώσουμε πως εδώ και αρκετούς μήνες η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, σταμάτησε την εργολαβία
με την οποία ιδιώτης σκέπαζε με χώμα τα σκουπίδια, για να περιοριστεί ο κίνδυνος να πάρουν φωτιά. Παρ όλα αυτά,
μετά από τη διακοπή, τα σκουπίδια μένουν εκτεθειμένα με αποτέλεσμα, ομάδες Ρομά να επιδίδονται καθημερινά σε
λεηλασίες και σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα σκουπίδια ανεφλέγησαν. Στο σημείο της πυρκαγιάς από
την πρώτη στιγμή ήταν παρόν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ Γιάννης Δρίβας, η
Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής Δημήτρης Μπουραϊμης και Αριστείδης
Βρούστης και ο Πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Ζαχαρόπουλος.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, την Πέμπτη θα μείνει κλειστός λόγω εργασιών συντήρη-
σης έπειτα από την πυρκαγιά.

Επιδότηση για τη διατήρηση
θέσεων εργασίας ζητά η ΓΣΕΒΕΕ
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Από 6 Ιουλίου η διά-
θεση της προνομια-

κής κάρτας των
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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                             
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Προστασία δανειοληπτών από
κατάσχεση και πλειστηριασμό

Της Εύης Αυλογιάρη

Ηπροστασία των δανειοληπτών από την άμεση κατάσχεση και τον πλειστηρια-
σμό των ακινήτων έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.

Με τις νέες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που
κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το
χρόνο της κατάσχεσης. Επίσης, ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό
ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της
κατάσχεσης. Με δεδομένη τη ρευστή οικονομική κατάσταση την οποία διέρχεται η
χώρα, και την μεγάλη κρίση στο χώρο των ακινήτων, οι εμπορικές αξίες είναι όχι μόνο
μικρές αλλά ανύπαρκτες, καθόσον δεν αγοράζει πλέον κανείς στην ελεύθερη αγορά, και

αν αγοράσει θα αγοράσει σε εξευτελιστικές τιμές από ανθρώπους που έχουν άμεση
ανάγκη.

Η διενέργεια λοιπόν πλειστηριασμού αυτή την χρονική στιγμή σε συνδυασμό με την
διάταξη του προσδιορισμού της εμπορικής αξίας και όχι της αντικειμενικής, προκαλεί
ανεπανόρθωτη  βλάβη στα συμφέροντα των δανειοληπτών.  

Με δεδομένο τον προσδιορισμό από τις Τράπεζες πολύ χαμηλής εμπορικής αξίας, οι
δανειολήπτες θα  αποσβένουν αντίστοιχα μικρότερο ποσό χρέους και το κέρδος των
τραπεζών θα συνίσταται έτσι αφενός μεν ότι το υπόλοιπο της οφειλής του δανειολήπτη
θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αφετέρου δε η ίδια η τράπεζα μπορεί
να πλειοδοτήσει και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να αποκτά περιουσιακά στοιχεία των οφει-
λετών σε χαμηλές (εμπορικές) αξίες. Οι δανειολήπτες δε και οι εγγυητές αυτών, που
τυχόν έχουν στην κυριότητά τους και άλλα ακίνητα, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα εκπλει-
στηριαστούν και αυτά, εφόσον δεν θα έχει εξοφληθεί η οφειλή ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Εν μια νυκτί θα χαθούν
ανεπιστρεπτί περιουσίες μιας ζωής!!! Τα περιουσιακά δε αυτά στοιχεία σε λίγα χρόνια
όταν θα έχουμε βγει από την κρίση θα αποκτήσουν και πάλι την αξία τους αλλά
δυστυχώς δεν θα βρίσκονται στην κυριότητα των δανειοληπτών αλλά των Τραπεζών οι
οποίες θα τα μοσχοπουλήσουν.

Πως μπορούν να προστατευτούν άμεσα οι δανειολήπτες; 
Η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι ο εκτελεστός τίτλος που οδηγεί στην κατάσχεση

και στον πλειστηριασμό του ακινήτου. Όσο υπάρχει εκκρεμοδικία από προηγηθείσα
άσκηση αγωγής οι δανειολήπτες δεν απειλούνται από κατάσχεση και πλειστηριασμό. Οι
δανειολήπτες με δάνεια σε ρήτρα ελβετικού φράγκου προστατεύονται από την έκδοση
διαταγής πληρωμής εάν ήδη έχουν ασκήσει ΑΤΟΜΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Το
ίδιο ισχύει και για τους δανειολήπτες σε ευρώ (τόσο στεγαστικών όσο και επαγγελμα-
τικών δανείων) εφόσον υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες και παράνομες χρεώσεις στις
συμβάσεις δανείων τους μπορούν να ασκήσουν αναγνωριστική αγωγή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 221 ΚΠολΔ, η άσκηση της αγω-
γής δηλαδή κατάθεση και επίδοση αυτής, έχει ως συνέπεια την εκκρεμοδικία. Όταν επέ-
λθει η εκκρεμοδικία και όσο αυτή διαρκεί, δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικα-
στήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους εφόσον
εμφανίζονται με την ίδια ιδιότητα (βλ. Βαθρακοκοίλη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αρ.
222 παρ. 6 σελ. 39). Η εκκρεμοδικία από την άσκηση τακτικής αγωγής καθιστά επίσης
απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής που αφορά την
ίδια αξίωση και η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται με ανακοπή (ΠΠΒερ 3248/84 ΑρχΝ
35/539, Μπέης αρ. 222 σελ. 1008, Κατρά Ελλ.Δ/νη 37.169, Βαθρακοκοίλης Κώδικας
Πολιτικής Δικονομίας αρ. 221 παρ. 25 σελ. 18, Τριανταφυλλίδη Ανακοπή κατά διαταγής
πληρωμής σελ. 396, Ειρ. Καλλιθέας 5/2015).

Η  αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από την Τράπεζα  με την οποία απο-
κρύπτεται η ήδη ασκηθείσα αγωγή και συνεπώς αποκρύπτεται από τον Δικαστή η ύπα-
ρξη εκκρεμοδικίας, είναι παράνομη. Η δε εκδοθείσα διαταγή πληρωμής με βάσει την ως
άνω απόκρυψη,  υπόκειται σε ακύρωση με ανακοπή, για το λόγο ότι υφισταμένης της
εκκρεμοδικίας, έπρεπε να ανασταλεί  η εκδίκαση της αίτησης έκδοσης της επίδικης δια-
ταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των ως άνω εκκρεμών
αγωγών. Εάν, βέβαια, η αιτούσα Τράπεζα είχε γνωστοποιήσει το εν λόγω κώλυμα στον
κ. Δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, τότε θα έπρεπε να ανασταλεί η έκδοση
αυτής κατ’ άρθρο 222 παρ.2 ΚΠολΔ. 

Για τον λόγο αυτό οι Τράπεζες δεν μπορούν να προβούν σε έκδοση διαταγής πληρ-
ωμής όταν έχει προηγηθεί η άσκηση αγωγής και αν το κάνουν είναι παράνομο επιφέρ-
οντας ποινικές και αστικές ευθύνες.

* Η κα Εύη Αυλογιάρη είναι Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια

Σε ισχύ από την Παρασκευή οι
Κάρτες Αλληλεγγύης

Αύριο Παρασκευή ενερ-
γοποιούνται οι Κάρτες
Αλληλεγγύης, οπότε οι

δικαιούχοι θα μπορούν να χρησι-
μοποιούν την κάρτα τους σε
καταστήματα τροφίμων που
διαθέτουν μηχανήματα ανάγνω-
σης τραπεζικών καρτών (POS).

Η διανομή των καρτών από τα
ΚΕΠ έχει αρχίσει από την περα-
σμένη Τρίτη.

Γεύμα προς τιμήν των πολιτικών
αρχηγών από τον Προκόπη Παυλόπουλο

Γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο θα
παραθέσει την Παρασκευή στις 14:00
προς τιμήν των πολιτικών αρχηγών ο

Προκόπης Παυλόπουλος, με την ευκαιρία της
41ης επετείου της αποκατάστασης της
Δημοκρατίας.

Στο γεύμα θα παρακαθήσουν o
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της μείζονος
αντιπολίτευσης Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο
Σταύρος Θεοδωράκης, εκ μέρους του ΚΚΕ, λόγω απουσίας του Δημήτρη Κουτσούμπα,
ο Θανάσης Παφίλης, ο Πάνος Καμμένος και η Φώφη Γεννηματά.

Είναι βέβαιο ότι στο γεύμα -που δεν θα τηρηθούν πρακτικά- θα κυριαρχήσουν οι
συζητήσεις για τις πολιτικές εξελίξεις και τους νέους συσχετισμούς όπως αυτοί έχουν
διαμορφωθεί.
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Παράνομη απασχόληση στην
"Κοινωφελή Εργασία"

του ΟΑΕΔ!

Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκο Βούτση και
Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο, η Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. καταγγέλλει παράνομη απασχόληση στα Προγράμ-
ματα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. και ειδικότερα
στην απασχόληση υπαλλήλων Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων
σε Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νομικό ισχυρισμό της
Ομοσπονδίας, στο υπ' αριθμ. πρωτ.: 288/15-7-2015 έγγρ-
αφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη
υλοποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015, περί Κοι-
νωφελούς Εργασίας και σε ότι ειδικότερα αφορά στην
πρόσληψη της ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων και
την απασχόλησή τους σε εργασίες Καθαριότητας στους
Δήμους, επισημαίνεται ότι, έχει κριθεί πως, στην Καθαρι-
ότητα μπορούν ν’ απασχολούνται υπάλληλοι κατηγορίας
Υ.Ε., οι κλάδοι των οποίων ρητά κατονομάζονται για την
Καθαριότητα (π.χ. Υ.Ε. εργατών Καθαριότητας) και τις
σχετικές ή άλλες εργασίες από το κλαδολόγιο που ισχύει
για τους Ο.Τ.Α. και όχι αδιάκριτα οι υπάλληλοι Υ.Ε.
Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθ-
ούν σε κάθε άλλη εργασία πλην εκείνων που ρητά έχουν
ορισθεί από τη σχετική νομοθεσία, όπως π.χ. Υ.Ε.
Εργατών Κήπων, ή Εργατών Δημοτικών Νεκροταφείων ή
Εργατών Δημοτικών Σφαγείων κ.λπ.

Επίσης, διευκρινίζεται από την Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. ότι, όσοι
νόμιμα απασχοληθούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας
εκτός από την ασφάλιση τους στα Β.Α.Ε, την χορήγηση
του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας θα
πρέπει να τους χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας (Μ.Α.Π.) όπως προβλέπεται από την σχετική
νομοθεσία. 

«Κατά συνέπεια θα πρέπει η "αναρμόδια" Υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας να προβεί στην άμεση ανάκληση
του ανωτέρω εγγράφου και ακολούθως να δώσετε οδηγίες
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη για τους
Ο.Τ.Α. νομοθεσία, άλλως θα υποχρεωθούμε να προ-
σφύγουμε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για
την παράνομη απασχόλησή τους», τονίζει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Παρέμβαση ομάδας αναρχικών
έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη της Αναρχι-
κής Συλλογικότητας Ρουβίκωνας έξω από το
Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Περίπου 15 άτομα έφτασαν πεζή στην εξωτερική πύλη
του Μεγάρου Μαξίμου και πέταξαν φέιγ βολάν ζητώντας
διαγραφή του χρέους και έξοδο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Η ομάδα πέρασε στη συνέχεια στο απέναντι πεζοδρό-
μιο, φώναξε συνθήματα και στη συνέχεια απομακρύνθη-
κε από δυνάμεις των ΜΑΤ.

Η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 42
ατόμων στο ΚΕΘΕΑ

Την έγκριση 42 προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου
χρόνου για το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ) ενέκριναν τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και
Εργασίας. Η προκήρυξη θα εκδοθεί την επόμενη εβδο-
μάδα και θα αφορά 8μηνες συμβάσεις. 

Οι θέσεις αφορούν σε ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοι-
νωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και ειδικούς θεραπευ-
τές και καλύψουν τις ανάγκες των Ψυχοδιαγνωστικών
Κέντρων του ΚΕΘΕΑ, τα οποία εξυπηρετούν μεγάλο
αριθμό ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτ-
ησης και ψυχιατρικής νοσηρότητας (διπλή διάγνωση) και
που πριν τη δημιουργία των συγκεκριμένων δομών δεν
είχαν άλλη δυνατότητα θεραπευτικής φροντίδας, ειδικά
στην περιφέρεια. 

«Με αυτό τον τρόπο δίνεται προσωρινή λύση στο
πρόβλημα βιωσιμότητας που θα αντιμετώπιζαν τα Ψυχο-
διαγνωστικά Κέντρα λόγω της λήξης της χρηματοδότ-
ησής τους μέσω ΕΣΠΑ. Έτσι η πολιτική ηγεσία του Υπο-
υργείου Υγείας εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα των
θεραπευομένων μέχρι ότου προχωρήσουν οι αναγκαίες
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές του
ΚΕΘΕΑ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δυσαρμονία βλέπει ο
Τσίπρας, για συντροφικότητα

μιλά η Κωνσταντοπούλου

Σε διαφορετικό μήκος κύματος είναι το μήνυμα που
εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση Τσίπρα
- Κωνσταντοπούλου σε σχέση με όσα δήλωσε η ίδια η

πρόεδρος της Βουλής μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπο-
υργό. Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας εξέφρ-
ασε τον προβληματισμό του για τη θεσμική δυσαρμονία που
προκαλείται από τις συνεχείς διαφοροποιήσεις της κ. Κωνσταν-
τοπούλου, ενώ η ίδια μίλησε για συντροφικότητα και συνοχή της
Αριστεράς.

Πηγές της κυβέρνησης ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός κατά
τη συνάντηση -που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ειλικρίνειας και
συντροφικότητας- εξέφρασε στην κ. Κωνσταντοπούλου τον
προβληματισμό του «για την θεσμική δυσαρμονία που προκα-
λείται από την, κατά τα άλλα σεβαστή, επιλογή της να διαφορο-
ποιείται από την συλλογική κατεύθυνση της κυβέρνησης και της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που την στηρίζει».

Από την πλευρά της η κ. Κωνταστοπούλου, βγαίνοντας από
το Μέγαρο Μαξίμου ανέφερε πως με τον πρωθυπουργό τη
συνδέει «σχέση συντροφικότητας, ειλικρίνειας και κοινή διάθεση,
δέσμευση και επιθυμία για τη διαφύλαξη των δικαίων του λαού
μας, την προοπτική αυτού του τόπου και τη συνοχή της Αριστε-
ράς και του ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι θα ήθελαν να δουν να διαρρη-
γνύεται».

Επιμένοντας στην ως τώρα στάση της για διαφοροποίηση
είπε πως σε στιγμές που δοκιμάζονται οι θεσμικές εκπροσωπή-
σεις και οι πολιτικές τοποθετήσεις έχει σημασία οι εκπρόσωποι
των θεσμών να μπορούν με ειλικρίνεια και αμεσότητα, ακόμη κι
αν έχουν διαφορετικές απόψεις, να μιλούν με ευθύτητα και να
καταλήγουν σε λύσεις.

Η πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι συζήτησε με τον
πρωθυπουργό για «τις θεσμικές πρωτοβουλίες που επιβάλλεται
να αναληφθούν και από πλευράς κοινοβουλίου και θεσμικών
εκπροσωπήσεων σε σχέση με την προστασία όσων είναι αδια-
πραγμάτευτα δίκαια και δικαιώματα του λαού μας και με τη
θωράκιση της Δημοκρατίας που δοκιμάζεται σκληρά στην
Ευρώπη με θύμα την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό».

Πρόσθεσε πως εξέθεσε την άποψή της για τα απαιτούμενα
βήματα στην άμυνα της χώρας για τη δαμόκλειο σπάθη του
χρέους.

«Είναι αδιαπραγμάτευτη η κοινή στράτευση και του πρωθυ-
πουργού και η δική μου στην υπηρέτηση των συμφερόντων του
λαού και της λαικής κυριαρχίας και της λαϊκής ετυμηγορίας»
κατέληξε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Χατζηδάκη 41,Τ.Κ. 19200                              
Πληροφορίες : Βασίλης Γεωργιάδης                                         
Τηλ : 2105537 236
Φαξ : 2105537 268                          E-mail :
prom@elefsina.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ. W.C. ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Κ.Α. Πίστωσης    :   30.7135.0013

Ποσό προϋπολογισμού : 19.000,00€

Ελευσίνα , 23/ 7 / 2015
Αρ. Πρωτ. Διακ. Οικ. 15997

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας: 

επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό,
σύμφωνα με την αρ.  379/2015  Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, για την «Προμήθεια
προκάτ W.C. για τα γήπεδα του Δήμου» με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί στο ποσό των 19.000,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ.
4/2015 τεχνική περιγραφή του Τμήματος
Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου
που συντάχθηκε και θεωρήθηκε νόμιμα. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την
30./07/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
( ώρα  λήξης κατάθεσης προσφορών ) στο
Δημαρχείο Ελευσίνας, που βρίσκεται στην
διεύθυνση Χατζηδάκη 41, ενώπιον της αρμό-
διας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών. 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και
συνεταιρισμοί.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν

τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαμβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των

308,94€.
Η μελέτη και η διακήρυξη θα παραλαμβάνονται
: 
α) από το Τμήμα Προμηθειών με αίτημα τους
στο email: prom@elefsina.gr 
β) ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου
:http://www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?sflang=
el 
Διευκρινήσεις σχετικά με την Τεχνική περιγραφή
δίνονται από το Τμήμα Μελετών της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου στο  τηλέφωνο  210
5537200.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης βαρύνει
τον ανάδοχο. 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΠΠΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΜΠΟΥΓΑΤΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΡΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΙΟΒΕ: Ύφεση μεταξύ 2%
- 2,5% το 2015

Ύφεση 2% -2,5% το 2015 αναμένει το Ίδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) στην τριμηνιαία έκθεση για την ελληνι-

κή οικονομία που έδωσε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότ-
ητα, αναθεωρώντας την προηγούμενη εκτίμηση του για
ανάπτυξη κατά 1%.

Το ΙΟΒΕ ξεκαθαρίζει πως η άρση των περιορισμών

στις τραπεζικές συναλλαγές θα μπορεί να συμβεί μόνο
σταδιακά και στο βαθμό που η εμπιστοσύνη θα επα-
νέρχεται, με την επίτευξη μιας νέας εξισορρόπησης των
ίδιων των τραπεζών αλλά και των δημοσιονομικών και
μακροοικονομικών δεδομένων.

«Οι περιορισμοί αυτοί, μαζί με την ευρύτερη διάρρηξη
της εμπιστοσύνης που έχει υπάρξει, θα τείνουν να υπο-
βιβάσουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στη
χώρα. Τα εισοδήματα και η απασχόληση θα μειώνονται
κατά τους επόμενους μήνες, καθώς οι επενδύσεις είναι
φυσιολογικό ότι θα παρουσιάσουν σημαντική κάμψη»,
σημειώνεται στην έκθεση.

Οι αναλυτές του Ιδρύματος αναφέρουν πως οι συνθή-
κες για μια θετική πορεία ανάπτυξης υπάρχουν, όμως
δεν είναι αυτονόητες ούτε θα προκύψουν αυτόματα.
Καθώς όμως όλα τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί και έχει
γίνει φανερό ότι οι εναλλακτικές θα είναι ιδιαίτερα
επώδυνες, η στοίχιση όλων των παραγόντων για τη
στήριξη μιας αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικο-
νομίας πρέπει να αποτελέσει εθνικό σκοπό και όχι αντι-
κείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης.

«Η έλλειψη συνεννόησης ανάμεσα στις κύριες πολιτι-
κές δυνάμεις, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές
τους, σε ένα ελάχιστο εθνικό πρόγραμμα σταθερο-
ποίησης και ανάπτυξης, έχει αποδειχθεί από το 2009 και
μετά ο κύριος αποσταθεροποιητικός παράγοντας που
βάθυνε την αβεβαιότητα και την ύφεση αλλά και που δια-
φοροποιεί την ελληνική περίπτωση σε σχέση με τις άλλες
χώρες όπου εφαρμόστηκαν αντίστοιχα προγράμματα.
Ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις, η
απάλειψη αυτού του προβλήματος θα αποδειχθεί καταλ-
υτική», σημειώνει το ΙΟΒΕ.

Η έκθεση του Ιδρύματος επισημαίνει πως είναι ανάγκη
να αναγνωρίζεται ότι η συμφωνία που έχει επί της αρχής
συμφωνηθεί, έχει πολλά θετικά σημεία που επιτρέπουν
μια αναγκαία βάση στήριξης, όπως και σημεία που επι-
δέχονται κριτικής, όπως η αύξηση της φορολογίας που
θα λειτουργήσει υφεσιακά.

Το ΙΟΒΕ εστιάζει στην επείγουσα και έμπρακτη στρο-
φή προς προσέλκυση επενδύσεων, με στόχο το διπλα-
σιασμό του ποσοστού τους επί του εθνικού προϊόντος το
συντομότερο. Όπως αναφέρει αυτό προϋποθέτει του-
λάχιστον τέσσερις επιμέρους κινήσεις:

(α) τη σταθεροποίηση του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος, με την απαραίτητη ανακεφαλαιοποίηση και
χειρισμό των προβληματικών δανείων, ώστε να απελε-
υθερωθούν και κινητοποιηθούν οι διαθέσιμοι εγχώριοι
πόροι,

(β) την κινητοποίηση ώστε να αξιοποιηθεί, με μόχλευ-
ση ακόμα περισσότερων επενδυτικών πόρων, το ‘πακέ-
το Γιούνκερ

(γ) την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, μέσω
και κατάλληλων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στις
αγορές και τη δημόσια διοίκηση και

(δ) το σχεδιασμό και λειτουργία του ταμείου αξιο-
ποίησης δημόσιας περιουσίας, που προβλέπεται στο
σχέδιο συμφωνίας, προς κατεύθυνση αναπτυξιακή με
τρόπο που να προσελκύει πρόσθετα νέα κεφάλαια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΙΝΤΙΑΠΙΝ (SINTIAPIN)  ΓΙΟΥΡΙ (GIOURI) ΤΟΥ ΣΕΡΓΚΕΙ (SERGEI) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ KATOIKΟΣ ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ
Η ΚΑΡΑΤΣΙΚ ΝΑΤΑΣΑ (KARACHIK NATASHA) ΤΟΥ ΦΕΔΟΡ ΚΑΡΑΤΣΙΚ (KARACHIK FEDOR) ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΚ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΣΤΑΝΑ ΚΑΣΑΧΣΤΑΝ
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Ποιοι είναι οι 250 εκα-
τομμυριούχοι των 100

δόσεων ρωτούν 11
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Έντεκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την
κυβέρνηση για μεθόδευση στο ζήτημα των 100
δόεων υπέρ 250 οφειλετών με ληξιπρόθεσμες

οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ. 
Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον αρμόδιο υπο-

υργό, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ζητούν την κατάθεση όλων
των σχετικών εγγράφων, προκειμένου να ενημερωθεί η
Βουλή σχετικά με το ποιοι είναι οι 250 εκατομμυριούχοι
με ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάχθηκαν στη ρύθμιση
των 100 δόσεων.

Ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση «με την
ΠΝΠ στις 27 Μαρτίου 2015, παρέκαμψε τη Βουλή, τρο-
ποποιώντας το άρθρο 1 του ψηφισθέντος νόμου των 100
δόσεων, με στόχο να ευνοήσει συστηματικούς φοροφυ-
γάδες και μεγαλοοφειλέτες».

«Με την ΠΝΠ εντάχθηκαν στη ρύθμιση οφειλέτες με
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω του 1 εκατομμυρίου
ευρώ, καθώς επίσης συμπεριελήφθησαν στα προς δια-
γραφή ποσά, πρόστιμα και προσαυξήσεις του Ν.2523/97
για πράξεις μεγάλης φοροδιαφυγής, πράγμα το οποίο
συνέβη για πρώτη φορά», τονίζουν οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Και προσθέτουν:

«Καλέσαμε την κυβέρνηση, αλλά δεν μας απάντησε αν
θέλει να αποδείξει ότι η πράξη της δεν εμπεριείχε δόλο ή
σκοπιμότητα να θέσει όρους και προϋποθέσεις που θα
διαχωρίζουν τους αδύναμους οφειλέτες από τους μεγα-
λοοφειλέτες λόγω διακεκριμένων πράξεων φοροδιαφυ-
γής, καθώς επίσης και να ενημερώσει τη Βουλή για τους
οφειλέτες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ που θα ενταχθ-
ούν στη ρύθμιση της ΠΝΠ.

Στις 20-7-2015 η αναπληρώτρια υπουργός, κ. Νάντια
Βαλαβάνη, κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής
στο υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε αυτό που είχα-
με καταγγείλει, καθώς όπως ανέφερε, μεταξύ των
880.000 περίπου οφειλετών που ανταποκρίθηκαν στη
ρύθμιση των 100 δόσεων, ευρίσκονται και 250 οφειλέτες
που χρωστούσαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ».

Τέλος, οι 11 του ΠΑΣΟΚ καλούν το υπουργείο Οικονο-
μικών να ενημερώσει τη Βουλή, «ποιοι είναι οι συγκεκρι-
μένοι 250 οφειλέτες χάριν των οποίων έγινε η ρύθμιση
της ΠΝΠ, ποιο είναι συνολικά και κατά οφειλέτη το ποσό
των ρυθμισμένων οφειλών, και ποιο είναι το ποσό των
προστίμων και προσαυξήσεων του Ν.2523/97 που τους
χαρίστηκε».

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές: 
Γιάννης Κουτσούκος, Γιώργος Αρβανιτίδης, Λεωνίδας

Γρηγοράκος, Γιάννης Δριβελέγκας, Βασίλης Κεγκέρογ-
λου, Δημήτρης Κρεμαστινός, Οδυσσέας Κωνστανινό-
πουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας Λοβέρ-
δος, Κώστας Σκανδαλίδης και Eύη Χριστοφιλοπούλου.

Ο Βάιντμαν ανοίγει
παράθυρο για ρύθμιση
του ελληνικού χρέους

Ανοιχτό παράθυρο για επιμήκυνση του ελληνικού
χρέους, άφησε ο επικεφαλής της γερμανικής
Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Bundesbank) και

μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Γενς Βάιν-
τμαν.

Η επέκταση των ωριμάν-
σεων των ομολόγων μιας
χώρας για τρία χρόνια θα
μπορούσε να γίνει στην
περίπτωση που η χώρα αιτ-
ηθεί την ένταξή της σε ένα
πρόγραμμα διάσωσης μέσω
του ESM δήλωσε αναφερόμε-
νος στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το Reuters ο
«σκληρός» γερμανός τραπεζίτης είπε ότι «μία πρόταση
της Bundesbank περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μία
αυτόματη επέκταση των ωριμάνσεων σε όλα τα ομόλογα
μιας χώρας όταν αυτή έχει αιτηθεί πρόγραμμα από τον
ESM». Και πρόσθεσε ότι «αυτό θα μείωνε δραστικά τις
χρηματοδοτικές ανάγκες ενός πιθανού προγράμματος»,
σημείωσε. 

Το πρακτορείο προσθέτει ότι αν και αυτή δεν είναι η
πρώτη φορά που η Bundesbank κάνει μια τέτοια πρότα-
ση, τα σχόλια του κ. Βάιντμαν, ο οποίος διαθέτει επίσης
μια έδρα στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ, δείχνουν
έναν περισσότερο συμφιλιωτικό τόνο στο ζήτημα του
ελληνικού χρέους. 

Νοβότνι: Το χρέος μπορεί να μειωθεί και χωρίς κούρε-
μα

Παράλληλα, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Έβαλντ Νοβότνι εξέφ-
ρασε την εκτίμηση ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να μει-
ωθεί ακόμη και χωρίς «κούρεμα».

Όπως εξήγησε, σύμφωνα επίσης με το Reuters, θα
μπορούσε να δοθεί στην Ελλάδα ένα είδος επιμήκυνσης
των ωριμάνσεων των κρατικών ομολόγων, γεγονός που
θα συνεπάγεται την ελάφρυνση του χρέους.

Όσον αφορά το Grexit, ο κ. Νοβότνι υποστήριξε ότι ο
κίνδυνος εξόδου από το ευρώ είναι σημαντικά μειωμένος,
αλλά προειδοποίησε, η πιθανότητα ενός «ατυχήματος»
παραμένει ισχυρή.

Σταθάκης: Πιο χαλαροί
οι όροι για τις εισαγω-

γές πρώτων υλών

Τη μεταφορά των αποφάσεων για έγκριση των
εισαγωγών, στις εμπορικές τράπεζες, προκειμέ-
νου να εξομαλυνθούν οι εισαγωγές πρώτων

υλών και αγαθών, εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού, Γιώργος Σταθάκης μετά τη συνεδρίαση του Κυβε-

ρνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
«Αποφασίστηκε να διευκολυνθεί η πλήρης εξομάλυνση

των εισαγωγών πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών
που χρησιμοποιούνται από την ελληνική μεταποίηση",
δήλωσε συγκεκριμένα ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε η αποκέντρωση των
αποφάσεων για τις εισαγωγές, στο επίπεδο των εμπορ-
ικών τραπεζών, με βάση κανόνες διαφάνειας και μέχρι
ενός ορισμένου ποσού. Παράλληλα θα ληφθούν επιπρό-
σθετα μέτρα για την ομαλή εισαγωγή φαρμάκων, ειδών
διατροφής και άλλων αγαθών κοινωνικού και δημοσίου
ενδιαφέροντος».

Η αποκέντρωση των αποφάσεων αποτελεί βασικό
αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου,
καθώς η διαδικασία έγκρισης των συναλλαγών από την
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Γενι-
κού Λογιστηρίου, σύμφωνα με τους ίδιους είναι χρο-
νοβόρα. Οι επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων,
λόγω των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές θα
συζητηθούν αύριο σε συνάντηση εκπροσώπων του
επιχειρηματικού κόσμου με τον Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
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Αγαπητοί Κύριοι,
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι μετά από ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Υπο-

υργείο για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε και με αλληλέγγυους τρόπους να
βοηθήσουμε όσους συμπολίτες μας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατό το
τεράστιο πρόβλημα που βιώνουμε στη περιοχή μας.

Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε στις πρώτες θέσεις της ανεργίας και της φτώχειαςμε τεράστιους αριθμούς
οικογενειών σε πρωτοφανή ανέχεια. Είναι δε γεγονός ότι είμαστε μια δομή αλληλεγγύης που τα τελευταία χρόνια έχει
καταφέρει σημαντικές επιτυχίες τόσο σε αριθμό συμμετεχόντων όσο και σε διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης.

Αυτό έχει μάλλον θορυβήσει κάποιους από τον δήμο Φυλής (για τον οποίο απορούμε πως ανέλαβε την διαχείριση
του προγράμματος ΤΕΒΑ στη δυτική Αττική), οι οποίοι ανέλαβαν λοιπόν μια ακόμη «εργολαβία» (κατά την προσφιλή
τους συνήθεια από τις προηγούμενες περιόδους που διαχειριζόντουσαν τα κοινά). Να τρομοκρατήσουν τους κατοίκο-
υς ώστε να μην έχουν σχέσεις με την «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής» για την αίτηση τους λέγοντας ότι
θα είναι άκυρη και μόνο από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή την ΚΕΔΗΦ θα είναι έγκυρη. Προχώρησαν ακόμη,
σύμφωνα με καταγγελίες που έκαναν ωφελούμενοι στην Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής και σε προσωπι-
κούς εκβιασμούς, ότι πρέπει να είναι κοντά ΜΟΝΟ στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου για να μην τους πάρουν τη
λυόμενη κατοικία τους στην οποία ζουν από τον σεισμό του 1999.

Με λίγα λόγια χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ΤΕΒΑ για μικροπολιτικές σκοπιμότητες εις βάρος των αθώων πολιτών
που βρίσκονται σε ανάγκη. Παραποιούν έτσι την πρόθεση του Υπουργείου να φτάσει το πρόγραμμα σε όλα τα σπίτια.

Θεωρούμε ότι βλάπτεται με αυτό τον τρόπο η πρόθεση της πολιτείας να μη μείνει κανείς μόνος του στη κρίση. Θεω-
ρούμε ότι δημιουργούνται αναχώματα στις δομές αλληλεγγύης ώστε να ανακοπεί το μεγαλειώδες κίνημα που τις γιγάν-
τωσε τα προηγούμενα χρόνια .

Παρακαλούμε το Υπουργείο να προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες προς την κατεύθυνση της συνέτισης του δήμου
Φυλής και την συνεργασία τους με τις δομές.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η συνέχεια απο σελ. 2

ρίζει τα απαραίτητα μέτρα για
την πρόληψη και αποκατά-

σταση της περιβαλλοντικής ζημίας και την προστασία της
δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
προβλέπεται στην απόφαση, θα πρέπει έως το τέλος
Αυγούστου να γίνουν δειγματοληψίες εδάφους και ύδα-
τος στο χώρο της δραστηριότητας και σε παρακείμενες
εκτάσεις, αναλύσεις των δειγμάτων και χαρακτηρισμός
των αποβλήτων. 

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρ-
ωθεί ο διαχωρισμός των αποβλήτων εφόσον είναι τεχνι-
κά δυνατόν, σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, να γίνει η
μεταφορά τους με κατάλληλα αδειοδοτημένα οχήματα
καθώς και η διάθεση των μη επικίνδυνων σε κατάλληλο
χώρο και των επικίνδυνων σε αδειοδοτημένο φορέα. Το
διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου θα πρέπει να γίνεται
παρακολούθηση του χώρου και της έκτασης που έχει
πληγεί ώστε στο τέλος του εξαμήνου να γίνει σύγκριση
των αποτελεσμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων πρόληψης και απο-
κατάστασης, θα γίνουν περαιτέρω δειγματοληψίες και
αναλύσεις ειδικών παραμέτρων, ώστε να αξιολογηθεί η
κατάσταση σε νερά και εδάφη. Θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί ειδική μελέτη εξυγίανσης - αποκατάστασης
του χώρου και εφόσον από τα αποτελέσματα που θα
προκύψουν καταδεικνύεται ότι δεν έχει επέλθει επαναφο-
ρά των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών που υπέ-
στησαν ζημία, ενδέχεται να απαιτείται η λήψη συμπληρ-
ωματικών μέτρων αποκατάστασης.

Ειδικότερα, τα άμεσα προληπτικά μέτρα και τα
μέτρα αποκατάστασης που θα εφαρμοστούν είναι:

Χαρακτηρισμός των αποβλήτων
Διαχωρισμός των αποβλήτων σε επικίνδυνα και μη

επικίνδυνα, εφόσον προκύψει από τη διαδικασία χαρακ-
τηρισμού η ύπαρξη επικίνδυνων και εφόσον αυτό είναι
τεχνικά δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για εργασίες σε
χώρους όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης,
θα επιδιωχθεί ο διαχωρισμός των αποβλήτων εκείνων
που μπορούν να υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης.

Άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης, ώστε
να σταματήσει η διασπορά των οργανικών ρύπων μέσω
της σκόνης. Κατά τη φόρτωσή τους θα πρέπει να ληφθ-
ούν όλα τα μέτρα προφύλαξης των εργαζομένων και επι-
πρόσθετα να βρέχεται συνεχώς το υλικό με νερό, ώστε
να αποτραπεί η δημιουργία σκόνης.

Τα απόβλητα θα μεταφερθούν με κατάλληλα αδειοδοτ-
ημένα οχήματα και θα οδηγηθούν σε κατάλληλες εγκατα-
στάσεις - αποδέκτες, ανάλογα με τα αποτελέσματα του
χαρακτηρισμού των αποβλήτων.

Απόξεση του εδάφους, μετά την απομάκρυνση των
αποβλήτων. Εν συνεχεία θα γίνει ποιοτικός έλεγχος του
αποκαλυφθέντος εδαφικού υλικού, προκειμένου να δια-
πιστωθεί εάν οι συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων,
είναι στα φυσιολογικά για την περιοχή επίπεδα.

Από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και σε συνερ-
γασία με την αρμόδια Αρχή θα καθοριστούν οι θέσεις
όπου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες
σε νερά και εδάφη, εντός και εκτός της επιχείρησης. Στην
υπόδειξη των θέσεων, θα ληφθούν υπόψη τα ατμοσφαι-
ρικά μοντέλα διασποράς ρύπου βάσει των μετρήσεων
του Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υδρογεωλογικές παρά-
μετροι της περιοχής, καθώς και η ύπαρξη γεωργοκτηνο-
τροφικών δραστηριοτήτων, πλησίον της επιχείρησης.

Τέλος θα γίνει παρακολούθηση του χώρου και της γει-
τονικής έκτασης που έχει πληγεί, μετά από έξι μήνες, για
σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Η συνέχεια απο σελ. 3 Ανακούφιση για τους
γονείς: Ανοιχτός και

τον Αύγουστο ο
πρώτος Παιδικός

Σταθμός Αχαρνών!

Με ιδιαίτερη ανακούφιση, αλλά και χαρά άκου-
σαν τα νέα οι εργαζόμενοι γονείς που
πηγαίνουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς

Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών και δεν έχουν την δυνατότ-
ητα φέτος το καλοκαίρι να πάνε όλοι μαζί διακοπές. Ο
Δήμος Αχαρνών και συγκεκριμένα η ΔΗΦΑ αποφάσισε να
παραμείνει για πρώτη φορά και τον Αύγουστο ανοιχτός ο
κεντρικός παιδικός σταθμός του Δήμου με στόχο αν
εξυπηρετηθούν όσοι εργαζόμενοι γονείς το επιθυμούν.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με την ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) επιθυμεί να ενημε-
ρώσει τις οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι
επεκτείνει τη λειτουργία του Κεντρικού Παιδικού Σταθμού
(Αγίας Τριάδος 39 – Αχαρνές) και τη θερινή περίοδο.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξυπηρέτηση των
εργαζόμενων γονέων και κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου, προσφέροντας μία αξιόπιστη και ασφαλή λύση
για τη φύλαξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το
μήνα Αύγουστο. Η πρωτοβουλία που υλοποιείται εφέτος
για πρώτη φορά στον Δήμο Αχαρνών, βρίσκεται σε πιλο-
τικό στάδιο, και θα πραγματοποιηθεί με την εθελοντική
συμμετοχή του απασχολούμενου προσωπικού.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνει ανοικτός ο Κεντρικός Παι-
δικός Σταθμός (Αγίας Τριάδος 39 – Αχαρνές) από
01/08/2015 έως 31/08/2015, ωράριο λειτουργίας από
Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 15:45 μ.μ..

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γνωστοποιείται κατόπιν
υποβολής αιτήσεως στους κατά τόπον παιδικούς σταθ-
μούς έως την 31-07-2015. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός τόνισε:
«Πρόκειται για μία κοινωνική προσφορά του Δήμου Αχα-
ρνών στους εργαζόμενους γονείς με παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Μία πρωτοβουλία με θετικό πρόσημο, που έρχε-
ται να απαντήσει στο αίτημα πολλών οικογενειών που
εργάζονται και οι δύο γονείς και δεν έχουν σε ποιον να
εμπιστευθούν τη φύλαξη των παιδιών τους κατά τη θερι-
νή περίοδο, συνυπολογίζοντας πάντα και τις οικονομικές
δυσκολίες που περνούμε όλοι μας. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω προσωπικά τον Πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α. κ Γιώργο
Δασκαλάκη, για την άψογη συνεργασία μας και την ευαι-
σθησία του στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, να ευχαρι-
στήσω τους εργαζόμενους των κοινωνικών μας δομών
που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν και στήριξαν εθε-
λοντικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. κ Γιώργος Δασκαλάκης δήλω-
σε: «Η ΔΗ.Φ.Α. στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων
γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος όλων μας
να προσφέρουμε σ’ αυτές τις οικογένειες μία ποιοτική και
αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για τη φύλαξη των παι-
διών τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας και τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία. Θέλω να ευχαριστήσω
προσωπικά όλους τους εργαζόμενους που στηρίζουν και
συμμετέχουν εθελοντικά σ’ αυτή την προσπάθεια».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

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

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 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 περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
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@YA-
HOO.GR (20.5.15)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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



16-θριάσιο Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015


