
Κινηματογραφική
ληστεία σε

κτηνοτροφική μονάδα
στον Ασπρόπυργο

Ολοκληρώθηκαν οι
πολιτιστικές
εκδηλώσεις

«Κιθαιρώνεια
2015»

Οι δράστες στην
απόπειρα να κλέψουν
χρηματοκιβώτιο στην

μονοκατοικία που βρίσκε-
ται μέσα στην φάρμα γκρέ-

μισαν με ένα από τα
αυτοκίνητά τους τον τοίχο

της μάνδρας.
Άμεση η παρέμβαση

της αστυνομίας.

ΣΣττοο  σσττόόχχαα--
σσττρροο  ττηηςς

εεφφοορρίίααςς  τταα
λλεεφφττάά  σσττοο
σσττρρώώμμαα

Θάβουν…
άλογα με

μπάζα
στον

Ασπρόπυργο

“Βάζει μπρός” το
Δημοτικό Συμβούλιο

Ασπροπύργου
Εγκρίθηκε η διαδικασία

πρόσληψης 2.440 ατόμων
στον τομέα της Υγείας

Σήμερα στις 10:00
η ανακοίνωση των

βάσεων

Μεϊμαράκης - Πάγκα-
λος: Μια «ενδιαφέρ-
ουσα» συνάντηση

ΤΤηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  
οορρκκίίζζεεττααιι  ηη  υυππηηρρ--
εεσσιιαακκήή  κκυυββέέρρνν--

ηησσηη,,  εεκκλλοογγέέςς  σσττιιςς
2200  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

2-θριάσιο Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 
28ης Οκτωβρίου 17Α & Θρα-
συβούλου,2105577744

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. 
Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Αχαρνές
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. 
Φυλής 1 & Πύλου - Δάσος, 12462, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Νεφελώδης
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22 εως 31

βαθμούς Κελσίου. Υγρασία: 31%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Αγίων Αδριανού και Ναταλίας
Αδριανός, Αδριανή, Αδριάνα, Αντριάνα, Ανδρ-

ιάννα, Ανδριαννή
Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι

Κινηματογραφική ληστεία σε κτηνο-
τροφική μονάδα στον Ασπρόπυργο

Οι δράστες στην απόπειρα να κλέψουν χρηματοκιβώτιο στην μονοκατοικία
που βρίσκεται μέσα στην φάρμα γκρέμισαν με ένα από τα αυτοκίνητά τους
τον τοίχο της μάνδρας. Άμεση η παρέμβαση της αστυνομίας.

Κινηματογραφική
ληστεία, από
π ο λ υ μ ε λ ή

συμμορία σημειώθηκε
λίγο πριν από τις πέντε
τα ξημερώματα της
Τρίτης στην κτηνοτροφι-
κή φάρμα
“ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ” στον
Ασπρόπυργο.  Οι δρά-
στες στην απόπειρα να
κλέψουν χρηματοκιβώτιο
στην μονοκατοικία που
βρίσκεται μέσα στην
φάρμα γκρέμισαν με ένα
από τα αυτοκίνητά τους
τον τοίχο της μάνδρας.

Στην επιχείρηση
εισβολής στην μάνδρα,
μετείχε άγνωστος
αριθμός δραστών που επέβαιναν σε τρία αυτοκίνητα. Με αυτοκίνητο έπεσαν πάνω στην μάνδρα και την γκρέμισαν και
με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να εισβάλουν και στο σπίτι.

Εγιναν όμως αντιληπτοί από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι συμφωνα με πληροφορίες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα
με καραμπίνες, αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Κατά την διαφυγή τους πυροβόλησαν τέσσερις
φορές για να αποτρέψουν τους ιδιοκτήτες.

Τέτοιου είδος φαινόμενα συμβαίνουν συχνά στον Ασπρόπυργο που δείχνει πως η υποβάθμιση της περιοχής προ-
σφέρεται για κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά.

Ξεκινούν το Σάββατο τα
«Σοφόκλεια 2015» στο
δήμο Αχαρνών.Δείτε το

πρόγραμμα των
εκδηλώσεων

Είκοσι μέρες πλημμυρισμένες πολιτισμό ξεκινάνε
από το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δήμο
Αχαρνών. Τα «Σοφόκλεια 2015″ διαθέτουν

πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας σχεδόν το
σύνολο των καλύτερων θεατρικών παραγωγών (από
αρχαίο δράμα μέχρι σύγχρονα θεατρικά έργα),μουσικές
συναυλίες και παιδικές θεατρικές παραστάσεις.

Ένα ταξίδι στον Πολιτισμό και την Τέχνη υποσχέθηκε ο
καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Κόμης Δευκαλίων
ο οποίος,για μια ακόμη χρονιά, αναλαμβάνει στους
ώμους του την επιμέλεια ενός φεστιβάλ που συγκαταλέ-
γεται,όπως είπαν και οι ηθοποιοί που παρευρέθησαν στη
συνέντευξη τύπου, να θεωρηθεί ως ένα από τα καλύτερα
του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρθηκε στόχος των εκδηλώσεων είναι: να
ικανοποιήσουν τον πιο απαιτητικό θεατή, και να προσφ-
έρουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό θέαμα, προσκαλώντας
θεατές απ” όλη την Αττική για να το επισκεφθούν.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάν-
νης Κασσαβός είπε,μεταξύ άλλων, ότι «από τον πρώτο
κιόλας χρόνο που ξεκίνησαν τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ, στόχος
ήταν να αποτελέσουν μία γέφυρα πολιτισμού που θα
ενώνει το χθες με το σήμερα, φιλοξενώντας παραστάσεις,
μουσικές συναυλίες και θεατρικά σχήματα από όλη την
Ελλάδα. Και ταυτόχρονα να μπολιάσουμε το Φεστιβάλ
μας με νέα στοιχεία, να αναδείξουμε το ταλέντο και τη
δυναμική των ανθρώπων μας. Γιατί ένας τόπος που
παράγει πολιτισμό, είναι ένας ζωντανός τόπος, με προο-
πτική για το αύριο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κ. Μαρία Ναυροζίδου για την
καλή συνεργασία μας και την προσπάθεια που έγινε απ’
όλους τους εργαζόμενους της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ώστε να είναι τα
πάντα έτοιμα και να υποδεχτούν τον κόσμο»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σάββατο 29 Αυγούστου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκ-
ης» ώρα 21:00)

Έναρξη Φεστιβάλ Πολιτισμού ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015
«Σαν παλιό σινεμά υπό το σεληνόφως»
Μουσική, τραγούδια, και πολύ γέλιο σε μια ευρηματική

μουσικοθεατρική παράσταση με την Ελένη Φιλίνη και
Κώστα Βενετσάνο. Μιμήσεις Γιάννης Τσιτουρίδης, Όλγα
Πρωτονοταρίου.

Γενική είσοδος: 5€
Κυριακή 30 Αυγούστου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκ-

ης» ώρα 21:00)
Συναυλία «90 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»
Με σκηνικό την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και τις

μελωδίες της Λαϊκής Ορχήστρας της Δημοτική Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Αχαρνών μία μοναδική μουσική βραδιά
αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα Μουσικοσυνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη, στο ομώνυμο προς τιμήν του ανοιχτό θέα-
τρο «Μίκης Θεοδωράκης» στις Αχαρνές.

Είσοδος Δωρεάν
Δευτέρα 31 Αυγούστου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκ-

ης» ώρα 21:00)
«Χωρίζουμε λέμε»
Μια κωμωδία με ένα ζευγάρι στα πρόθυρα διαζυγίου,

με πολλούς γνωστούς αγνώστους συγγενείς και φίλους
να λένε τη γνώμη τους… για καλό… και με έναν δικηγόρο
– μυστήριο… πολύ σκληρό, για να δεχθεί αμαχητί το
τέλος. Η νέα κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη
Αποστόλου με πρωταγωνιστές τους: Μπέσυ Μάλφα,
Ρένο Χαραλαμπίδη, Αλέξανδρο Ρήγα κ.ά.

Γενική είσοδος: 15€
Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, παιδιά, ΑμΕΑ): 12€
Προπώληση: 10€
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου (Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

ώρα 21:00)
«Ο μάγος του ΟΖ»
Η Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιά-

ζει το παιδικό θεατρικό μιούζικαλ «Ο Μάγος του ΟΖ», μια
από τις πιο γνωστές παιδικές ιστορίες στο κόσμο, ένα
μοντέρνο παραμύθι το οποίο έχει μεταφραστεί σε πάνω
από 40  γλώσσες! Μία ομάδα ετερόκλητων ταξιδευτών,
με επικεφαλής τη μικρή Ντόροθυ, τον Αχυρένιο, τον Ντε-
νεκεδένιο και το Λιοντάρι, αναζητά την αυτογνωσία και
την πνευματική λύτρωση.

Γενική είσοδος: 9€
Προπώληση: 7€
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Θάβουν… άλογα με μπάζα στον Ασπρόπυργο

Αγανάκτηση επικρατεί σε κατοίκους
του Ασπροπύργου μετά την εξέλιξη
που έχει πάρει το θέμα της ταφής

αλόγου με μπάζα στις παρυφές του Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα πλησίον της οδού Ευαγ-
γελιστρίας στο βόρειο μέρος του Δήμου
σύμφωνα με πληροφορίες “υπεύθυνος”
δημότης ιδιοκτήτης αλόγου έθαψε με μπάζα
το ζώο. Η μυρωδιά μετά την ταφή δημιουρ-
γεί μια αφόρητη κατάσταση σε μια ολόκληρη
γειτονιά και ενώ έχει γίνει αίτημα απο τις 17
Αυγούστουαπο κατοίκους στον Δήμο για να
βρεθεί λύση ακόμα περιμένουν.

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθε-
σης της αίτησης στον Δήμο Ασπροπύργου

Ελπίζουμε μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος κάποιος να ευαισθητο-
ποιηθεί καθώς ελλοχεύουν υγειονομικοί κίνδυνοι.

Επιστολή της αντιπροέδρου της ΕΕ
προς τους Δήμους για τα Τοπικά Σχέ-

δια Διαχείρισης Αποβλήτων

Να επισπεύσουν τη σύνταξη και την υποβολή στον
ΕΔΣΝΑ των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλή-
των, κάλεσε χθες με επιστολή της τους Δήμους της

Αττικής που δεν το έχουν ακόμη πράξει, η αντιπρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά. 

«Οι Δήμοι της Αττικής θα πρέπει, σύμφωνα με όσα ορίζει το
νέο ΕΣΔΑ, να ολοκληρώσουν και να καταθέσουν στην Περιφ-

έρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
Αποβλήτων, μέχρι την 15/9/2015, στη βάση των κατευθυντήρ-
ιων γραμμών που ορίζει το ΕΣΔΑ», σημειώνει στην επιστολή
της η αντιπρόεδρος της ΕΕ. 

Παράλληλα, τους κάλεσε να ενημερωθούν για την απόφαση
της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη δεύτερη αναθεώρηση του
ΠΕΣΔΑ, καθώς και για την αντίστοιχη μελέτη, όπως αυτά έχουν
αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΔΣΝΑ
(http://www.edsna.gr/index.php/j-stuff/2015-08-07-10-34-50,
http://www.edsna.gr/index.php/j-stuff/2015-08-07-10-43-21  και
http://www.edsna.gr/index.php/j-stuff/pedio-diavouleysis), εν
όψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 28 Αυγούστου και να
συμβάλλουν με ερωτήσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις στη
δημόσια διαβούλευση για το ΠΕΣΔΑ, ατομικά ή με τους συλλο-
γικούς φορείς και τους Δήμους. 

«Η άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση όλων των εμπλεκό-
μενων παραγόντων αποτελεί την εγγύηση ότι το επόμενο και
κρίσιμο βήμα για τη θεμελίωση του νέου μοντέλου θα γίνει με
σύστημα και σοβαρότητα, προς όφελος των πολιτών και του
περιβάλλοντος»,  τονίζει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της η
αντιπρόεδρος της ΕΕ.

Σήμερα στις 10:00 η ανακοίνωση των βάσεων

Σήμερα, Τετάρτη, στις 10 το πρωί λαμβάνει
τέλος η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους
που διεκδικούν μια θέση στην ανώτατη

εκπαίδευση οπότε και ανακοινώνονται οι βάσεις
εισαγωγής.Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο
γεγονός ότι θα υπάρξει μεγάλη πτώση των βάσεων,
κυρίως στις σχολές της περιφέρειας, ενώ πιο συγκρ-
ατημένη θα είναι η πτώση στις σχολές των κεντρ-
ικών πανεπιστημίων. Αισθητή θα είναι η πτώση και
στις περιζήτητες σχολές (Ιατρικές, Νομικές κλπ),
αλλά και στις σχολές μεσαίας ζήτησης. Αντίθετα, σε
κάποιες χαμηλόβαθμες σχολές δεν αποκλείεται να
παρατηρηθεί και άνοδος.

Οι παράγοντες που επέδρασαν πτωτικά ήταν η
δυσκολία των θεμάτων στις φετινές εξετάσεις, αλλά
και η νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές που θα μειώσει δραματικά τον αριθμό τους. Η οικονομική κρίση εξάλλου απέτρ-
εψε πολλούς υποψηφίους να δηλώσουν σχολές μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Κι αυτοί πάντως που θα επιτύχουν σε σχολές μακριά από τον τόπο διαμονής τους δεν θα χρειαστεί να επισκεφθ-
ούν άμεσα τον τόπο των σπουδών τους καθώς από φέτος ισχύει για πρώτη φορά το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγρ-
αφής. Οι επιτυχόντες δεν έχουν παρά να εισέλθουν από τον υπολογιστή τους με τον ειδικό κωδικό τους στην ειδική
ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια βέβαια, θα πρέπει να
αποστείλουν ταχυδρομικά τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι εγγραφές αναμένεται να γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή 
ορκίζεται η υπηρεσιακή

κυβέρνηση, εκλογές στις
20 Σεπτεμβρίου

Αποφασισμένος να ορκίσει υπηρεσιακή κυβέρν-
ηση την Παρασκευή και να διαλύσει το απόγευμα
της ίδιας ημέρας την Βουλή εμφανίζεται, σύμφω-

να με πληροφορίες , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ.
Παυλόπουλος, εφαρμόζοντας τα σχετικά άρθρα του
Συντάγματος.

Την Πέμπτη, μόλις του παραδώσει την τρίτη διερευνητι-
κή εντολή ο Π. Λαφαζάνης, θα ορκίσει υπηρεσιακή
πρωθυπουργό την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική
Θάνου, που θα έχει και την ευθύνη σχηματισμού υπηρε-
σιακής κυβέρνησης, η οποία και θα διεξάγει τις εκλογές
της 20ής Σεπτεμβρίου.

Οσον αφορά τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών
Αρχηγών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να
επικοινωνήσει την Πέμπτη με τον Αλ. Τσίπρα και θα τον
ρωτήσει εάν επιθυμεί την σύγκληση, κάτι όμως που ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί. 

Μαζί με την άποψη του κ. Τσίπρα (να μην συγκληθεί
δηλαδή το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών) συντάσσονται
και οι κ.κ. Καμμένος (ΑΝΕΛ) και Κουτσούμπας (ΚΚΕ).
Αντιθέτως, ο πρόεδρος της ΝΔ Ευ. Μεϊμαράκης, η πρόε-

δρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά και ο επικεφαλής της
Λαϊκής Ενότητας Π. Λαφαζάνης, ζητούν την σύγκληση του
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών αμέσως μόλις παραδοθ-
εί και η τρίτη διερευνητική εντολή. Ο κ. Μεϊμαράκης πιέζει
περισσότερο απ΄όλους, επικαλούμενος μάλιστα και το
Σύνταγμα, επιμένοντας να συγκληθεί το Συμβούλιο
ακόμα και με κενές θέσεις.

Ήδη το βράδυ της Τρίτης ο κ. Παυλόπουλος απέστειλε
επιστολή στην κ. Γεννηματά, με την οποία την διαβε-
βαιώνει ότι «θα εφαρμόσει στο ακέραιο της διατάξεις του
Συντάγματος των άρθρων 38 παρ. 1 και 37 παρ. 3 εδάφ-
ιο γ κατά το γράμμα και το πνεύμα τους - πρωτίστως δε
με βάση του σκοπού που υπηρετούν σύμφωνα με την
τελολογική τους ερμηνεία, και μάλιστα υπό τις σημερινές
εξαιρετικά κρίσιμες για την χώρα περιστάσεις, αλλά και
συμπληρωματικώς. κατά την ήδη διαμορφωμένη
αντίστοιχη κοινοβουλευτική πρακτική».

Τι θα συμβεί όμως σε αυτή την περίπτωση; Με άδειες
καρέκλες δεν μπορεί, όπως λένε κύκλοι της Προεδρίας
της Δημοκρατίας, να συγκληθεί Συμβούλιο Αρχηγών και
έτσι, όπως «Το Βήμα» πληροφορείται ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, αφού επικοινωνήσει με τους πολιτικούς
αρχηγούς, προτίθεται να εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα
με την οποία θα εξηγεί τους λόγους που δεν έχει
συγκληθεί το Συμβούλιο και να καταγράφει ποιοι πολιτικοί
αρχηγοί ήταν υπέρ της σύγκλισης και ποιοι όχι.

Ο σχηματισμός της υπηρεσιακής κυβέρνησης θα γίνει
από την κ. Θάνου και ήδη ανεπισήμως έγιναν και γίνονται
και οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις σε διάφορα άτομα.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ζητούνται πρόσωπα

(κυρίως σε κρίσιμα υπουργεία, όπως είναι το Οικονο-
μικών, Εξωτερικών και Αμυνας) που θα μπορούν να
διαχειριστούν καταστάσεις, να μπορούν να ομιλούν με
τους έξω, γιατί βρίσκονται αρκετά σημαντικά θέματα που
θα τρέξουν κατά τον βίο της υπηρεσιακής κυβέρνησης,
όπως για παράδειγμα η ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών. 

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι στο διάστημα
αυτό, εάν συμβεί κάποιο έκτακτο συμβάν εκπροσώπησης
της χώρας (π.χ. Συμβούλιο Κορυφής), τότε την χώρα θα
εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι ουδείς υπουργός της παρ-
ούσης κυβέρνησης θα παραμείνει και ως υπηρεσιακός
υπουργός (εκτός βεβαίως απροόπτου) και τα πιο πιθανά
ονόματα που ακούγονται είναι του Π. Μολυβιάτη που θα
αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών, του κ. Χουλιαράκη
της Οικονομίας, της κ. Κιάου της Παιδείας, και άλλα.
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Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβέρνηση (αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712 ΦΕΚ B 1822 -

24.08.2015) η εγκύκλιος με τους κανό-
νες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Στο πρώτο μέρος προσδιορίζονται οι
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών
των πράξεων που εντάσσονται στα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (στο
εξής τα «Ταμεία»), στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση».

Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον
έλεγχο των προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Οι φορείς διαχείρισης διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι είναι ενήμεροι σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, τον τρόπο αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των
Ταμείων καθώς και αξιοποίησης της συμπληρωματικότητας με άλλα μέσα σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Τα ταμεία χρησιμοποιούνται για να παρέχουν υποστήριξη υπό τη μορφή:
επιχορηγήσεων,
επιστρεπτέας συνδρομής,
βραβείων,
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής,
συνδυασμού των ανωτέρω
Οι κανόνες επιλεξιμότητας της παρούσας αφορούν μόνο σε πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται υπό μορφή επιχορη-

γήσεων και επιστρεπτέας συνδρομής.
Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των δημόσιων συμβά-

σεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και διενεργούνται από τις αρχές διαχείρισης και
τους ενδιάμεσους φορείς.

Στο τρίτο μέρος θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, το διοικητικό όργανο προς το οποίο
αυτή θα ασκηθεί, καθώς και η προθεσμία άσκησής της από τους δυνητικούς δικαιούχους που συμμετέχουν στην δια-
δικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο πρόσκλησης για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014 -
2020, κατά του πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.

Σε δημόσια διαβούλευ-
ση το σχέδιο για τα
ατυχήματα στο νερό

Σε δημό-
σια δια-
βούλευ-

ση τέθηκε σήμε-
ρα το σχέδιο
Υ π ο υ ρ γ ι κ ή ς
Απόφασης (ΥΑ)
του υπουργείου
Υγείας με θέμα
«Πρόληψη, διά-
σωση και φρον-
τίδα ατυχημά-
των στο νερό
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας», καθώς η Ελλά-
δα καταλαμβάνει την έκτη θέση στην ΕΕ σε πνιγμούς και
την 36η, παγκοσμίως.  

Το Σχέδιο φιλοδοξεί να καλύψει το σημαντικό νομικό
κενό που υφίσταται εδώ και δεκαετίες και εισηγείται ως
αρμόδια εποπτική αρχή το ΚΕΕΛΠΝΟ, που τα τελευταία
χρόνια πρωταγωνιστεί στο θέμα των ατυχημάτων στο
νερό βάση του ρόλου που του έχει δοθεί από το Εθνικό
Σχέδιο για τα Ατυχήματα του υπουργείου Υγείας και της
νομοθεσίας (άρθρο 20, παράγραφος 2γ Ν. 3370/2005,
ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005).

Ο πνιγμός αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας
υγείας, παγκοσμίως, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 6η
σε πνιγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών και
36η στον κόσμο σε σύνολο 116 χωρών, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ταυτόχρονα, οι πολλαπλά-
σιοι μη θανατηφόροι πνιγμοί οδηγούν συχνά σε χρόνια
σωματικά, κινητικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλή-
ματα. 

Πολλοί πνιγμοί, τραυματισμοί από πρόσκρουση με
σκάφος, απώλεια ζωής από καρδιογενή αίτια και τραυμα-
τισμοί σπονδυλικής στήλης, συμβαίνουν στην Ελλάδα σε
λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά
πάρκα. Στους χώρους αυτούς απαιτείται η παρουσία
πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Παρόλα αυτά, ως τώρα
κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει με σαφήνεια
τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του ναυαγοσώστη για
τους συγκεκριμένους χώρους (π.χ. εποπτεύουσα κρατική
αρχή, φορέας πιστοποίησης, εκπαιδευτές, διδακτέα ύλη,
εκπαιδευτικός εξοπλισμός, εξετάσεις κ.τ.λ.). Αυτό το
νομοθετικό κενό μεγιστοποιεί το πρόβλημα στον χώρο
της Δημόσιας Υγείας, με συνέπεια την αύξηση των θανά-
των τα τελευταία χρόνια. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος το υπουργείο
Υγείας θεωρεί ότι, είναι καθοριστικής σημασίας η θέσπι-
ση νομοθεσίας που θα ορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέ-
σεις ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστι-
κής που θα πιστοποιούν ναυαγοσώστες που θα εργά-
ζονται σε λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχα-
γωγικά πάρκα, και την δημόσια αρχή που θα μεριμνά για
τη λειτουργία των σχολών. 

Συνεπώς, το υπουργείο Υγείας καλεί τους ενδιαφερό-
μενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις
απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό
διαβούλευσης εντός της προβλεφθείσας ημερομηνίας.
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Άκρως ενδιαφέρουσα αναμένεται η μεθαυριανή
συνεδρίαση του ΔΣ Ασπροπύργου μετά τις καλο-
καιρινές διακοπές. Στα θέματα που αναμένεται

να συζητηθούν ξεχωρίζει το θέμα της μείωσης των δημο-
τικών τελων και φόρων όπως προβλέπεται απο την
κείμενη νομοθεσία ενω επίσης σημαντικό θέμα είναι και η
συζήτηση για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρησης
απορριμάτων του Δήμου στον απόηχο του πρόσφατου
συμβάντος με τη πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ. Παρακάτω μεταφ-
έρουμε όλα τα θέματα της ημερησιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο :
Λήψη απόφασης για την κήρυξη έκπτωτου προμηθευ-

τή.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

κος Φίλιππος Πάνου
ΘΕΜΑ 2ο :
Λήψη απόφασης για την «Μείωση Δημοτικών Φόρων ή

Τελών σε μονογονεϊκές οικογένειες πενήντα (50%),
σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (Α΄114)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
κος Φίλιππος Πάνου

ΘΕΜΑ 3o :
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προ-

μήθειας με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΣΙΔΗΡΟΥ,
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κ.Λ.Π. »

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνου

ΘΕΜΑ 4ο :
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
«Διαγραφή ΧΚ 1335-1349/1-1-2015 & 1516/9-3-2015

που αφορούν Δημοτικά Τέλη χρονικής περιόδου από
1/7/2010 έως 31/12/2015 και επαναβεβαίωση με την
ορθή χρονική περίοδο από 1/5/2009 έως 31/3/2010 στον
κο Δημητρούλη Σωτήριο του Ιωάννη».

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνου.

ΘΕΜΑ 5ο :
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
«Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτι-

σμού και Δημοτικού Φόρου & Τ.Α.Π. για τη χρονική περίο-
δο από 02/01/2008 έως 23/08/2010 , ποσού 25.061,71
για τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ευαγγέλου και
επαναβεβαίωση του ποσού στην εταιρεία STH
–ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ»

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνου

ΘΕΜΑ 6ο :
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
«Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτι-

σμού για το έτος 2014 ποσού 949,20, για τον κύριο
ΣΟΥΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ»

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνου

ΘΕΜΑ 7ο :
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Λήψη απόφασης για την «Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου

διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ασπροπύργου»
Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότ-

ητας κα Ελένη Βερούτη
ΘΕΜΑ 8ο :

Λήψη απόφασης επί της παράτασης συμβατικού χρό-
νου εκτέλεσης προμηθείας «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος
Παναγιώτης Καραγιαννίδης

ΘΕΜΑ 9ο :
Λήψη απόφασης επί της ένστασης από 11-7-2015(αρ.

πρωτ. 20778/13-7-2015) της εταιρείας ΄΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΤΕ΄΄, αναδόχου του έργου : ΄΄
Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Ακαθάρτων Συνδέσεων
Οικιών (Β΄ Φάση)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος
Παναγιώτης Καραγιαννίδης

ΘΕΜΑ 10ο:
Παραχώρηση τμημάτων ιδιοκτησίας για τη διευκόλυνση

της κυκλοφορίας οχημάτων σε αγροτική οδό ιδιοκτησίας
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος
Παναγιώτης Καραγιαννίδης

ΘΕΜΑ 11ο :
Παραχώρηση τμημάτων ιδιοκτησίας για τη διευκόλυνση

της κυκλοφορίας οχημάτων σε αγροτική οδό ιδιοκτησίας
ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗTΗΣ Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος
Παναγιώτης Καραγιαννίδης

ΘΕΜΑ 12ο : Παραχώρηση τμημάτων ιδιοκτησίας για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων σε αγροτική οδό
ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος
Παναγιώτης Καραγιαννίδης

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόν-
ησης της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος
Παναγιώτης Καραγιαννίδης

ΘΕΜΑ 14ο :
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Λήψη απόφασης για την : «Τακτοποίηση των θεμάτων

της οδού Μεγαρίδος με την Περιφέρεια Αττικής»
Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος Παναγιώτης Καρ-

αγιαννίδης

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης επί της της υπ αριθμ
132/2015 απόφασης του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
με θέμα :

« Παραχώρηση από τον Δήμο των Κτιρίων όπου στε-
γάζονται το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ο Κιν/φος
ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
κος Μελέτιος Μπουραντάς.

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς
φωτιστικών σωμάτων

και λαμπτήρων από την εταιρεία
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»(Εταιρεία της

PHILIP MORRIS INTERNASIONAL)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος

Τσίγκος Ισίδωρος

ΘΕΜΑ 17ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

“Βάζει μπρός” το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου

Μείωση δημοτικών φόρων και τελών σε μονογονεϊκές οικογένειες κατα
50% ψηφίζει το Δ.Σ. του Δήμου

Εγκρίθηκε η διαδικασία
πρόσληψης 2.440 ατόμων

στον τομέα της Υγείας

Υπογράφηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
(ΠΥΣ) με την οποία εγκρίνεται η εκκίνηση των
διαδικασιών πλήρωσης 2.440 κενών οργανικών

θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του
υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη των προσλήψεων θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου  για το έτος

2016.
Πιο συγκεκριμένα, οι 2.440 κενές οργανικές θέσεις

κατανέμονται ως εξής:
1.110 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού
600 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ
550 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
100 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ
80 θέσεις για τους οργανισμούς αντιμετώπισης των

εξαρτήσεων. 
Στις προαναφερόμενες θέσεις περιλαμβάνονται: 
- 20 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για

τη στελέχωση προγραμμάτων για τις εξαρτήσεις για το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και την αποκεντρ-
ωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης»
του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»,

- 25 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
στον ΟΚΑΝΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και 

- 35 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων,
στο ΚΕΘΕΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Ανδρέα
Ξανθό «με την απόφαση αυτή υλοποιείται η δέσμευση
της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για τη στα-
διακή κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΕΣΥ με μόνιμο
προσωπικό, διασφαλίζοντας την επιβίωση των υποστε-
λεχωμένων τμημάτων/κλινικών και την αναβάθμιση της
δημόσιας περίθαλψης.»
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Το Βερολίνο αναστέλλει την εφαρμογή του
«Δουβλίνου II» για τους Σύρους πρόσφυγες

Γερμανία σταμάτησε να στέλνει τους Σύρους πρόσφυγες πίσω στις χώρες
πρώτης εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναστέλλοντας ουσιαστικά την
εφαρμογή του λεγόμενου "Δουβλίνου 2", του κανονισμού που προβλέπει αυτό

το μέτρο, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προ-

σφύγων (BAMF).
"Χαιρετίζουμε αυτήν την ενέργεια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Για την Κομισιόν, αυτό

συνιστά μια αναγνώριση του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τις χώρες-μέλη
που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορά μας μόνες τους να χειριστούν τον μεγάλο αριθμό
των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη", σχολίασε από τις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νατάσα Μπερτό.

"Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση (αναστολής της συνθήκης) που γνωρίζουμε"
συνέχισε η Μπερτό.

Στον λογαριασμό της στο Twitter η BAMF ανέφερε ότι "επί του παρόντος" και "στην
πράξη" δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες απέλασης των Σύρων υπηκόων προς άλλες ευρ-
ωπαϊκές χώρες. Το "Δουβλίνο 2" υιοθετήθηκε το 2003 και ορίζει τους κανόνες με βάση
τους οποίους θα πρέπει να εξετάζονται οι αιτήσεις για παροχή ασύλου. Ουσιαστικά,
επαφίεται στην πρώτη χώρα υποδοχής ενός πρόσφυγα να χειριστεί τη διαδικασία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και ο πρόεδρ-
ος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ζήτησαν χθες από το Βερολίνο μια "ενιαία" στάση της
ΕΕ στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών. 

Ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στη Μύκονο
προπηλάκισαν εφοριακούς

Σε έλεγχο σε επιχειρήσεις στη Μάνη βρέθηκε επίσης
αδήλωτη ταμειακή μηχανή από το 2001.

Απίστευτο επεισόδιο στη Μύκονο σε βάρος εφοριακών της τοπικής ΔΟΥ. Κατά
τη διενέργεια ελέγχου σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού το συνεργείο της
ΔΟΥ ήρθε αντιμέτωπο με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης οι οποίοι άρπαξαν τα

έγγραφα των υπαλλήλων και εξαφανίστηκαν. 

Επιτόπου έσπευσε η προϊστάμενη της τοπικής ΔΟΥ και αστυνομικές δυνάμεις ενώ
έχει ι ήδη κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι υπεύθυνοι αναζητούνται. 

Σημαντικές επίσης παραβάσεις διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες ΔΟΥ σε επιχειρήσεις
εστίασης στη Μάνη. Ανάμεσά τους υπάρχει και επιχείρηση η οποία έχει αδήλωτη ταμει-
ακή μηχανή από το 2001.

Για νέο ρεκόρ
βαδίζει ο ελληνικός
τουρισμός το 2015

Προς νέο ρεκόρ βαδίζει ο
ελληνικός τουρισμός και στην
τρέχουσα χρονιά με βάση τα

στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το
SETE intelligence. 

Όπως προκύπτει από τις αεροπορικές
αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της
χώρας, από την αρχή του έτους έως την
31η Ιουλίου, συνεχίζεται η ανοδική πορεία
του ελληνικού τουρισμού με συνολική
αύξηση αφίξεων +6,9% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή,
όπως τονίζεται, διαδραματίζει η Αθήνα
που συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία με
σημαντική αύξηση +28% το μήνα Ιούλιο
(+26,5% επτάμηνο). 

Ταυτόχρονα, διψήφιο ποσοστό αύξησης
συνεχίζουν να καταγράφουν τον Ιούλιο
του 2015 οι προορισμοί της Μυκόνου με
+11% (+10,5% επτάμηνο), της Σαντορίνης
με +10,2% (17,1% επτάμηνο) και της
Σκιάθου με +19,6% (+14,3% επτάμηνο). 

Θετική επίσης είναι η εικόνα για το Ιόνιο
με +3,7% τον Ιούλιο (+3,8% το επτάμηνο)
και τους λοιπούς προορισμούς με +11%
(+9,3%). 

Μικτή εικόνα παρουσιάζει η Πελοπόν-
νησος με -17,1% τον Ιούλιο και +7% στο
επτάμηνο. 

Αντίθετα, πτώση εμφανίζουν στο επτάμ-
ηνο τα Δωδεκάνησα με -3,2% (-1,1% τον
Ιούλιο) και η Κρήτη με -1,4% (+0,9%).

Σε αντίθεση με την εσωτερική ακτοπλο-
ΐα, που η κίνηση των επιβατών είναι μειω-

μένη, η εισερχόμενη οδική κίνηση από την
αρχή του έτους έως 31/07 καταγράφει
αύξηση +22% με 6,46 εκατ. αφίξεις. Άνω
του 70% της συνολικής αύξησης
σημειώθηκε στο σταθμό των Ευζώνων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ το πρώτο
εξάμηνο παρουσιάζεται αύξηση +37%,
τον Ιούλιο αντίθετα παρατηρείται μείωση -
4%. Τόσο για την εικόνα του εξαμήνου,
όσο και του Ιουλίου, καθοριστικό ρόλο
παίζουν οι διελεύσεις από το σταθμό των
Ευζώνων, τονίζει το SETE Intelligence.

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες ποιότητας
των ξενοδοχείων, καθώς και ξενοδοχείων
σε διεθνώς ανταγωνιστικούς προορι-
σμούς, καταγράφονται τα εξής:

Τον Ιούλιο του 2015 ο δείκτης ικανο-
ποίησης για την Ελλάδα βρίσκεται στο
85,6%. Στην υψηλότερη θέση ικανο-
ποίησης βρίσκεται η Ήπειρος με ποσοστό
89,6% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με
ποσοστό 89%. 

Για το σύνολο της χώρας, ο δείκτης ικα-
νοποίησης είναι υψηλότερος σε σύγκριση
με αυτόν των ανταγωνιστικών προορι-
σμών, ενώ οι επιμέρους δείκτες όπως η
σχέση ποιότητας τιμής, τοποθεσία,
εξυπηρέτηση και φαγητό - ποτό κινούνται
στα ίδια επίπεδα τόσο για την Ελλάδα όσο
και για τους ανταγωνιστές. 

Η Κύπρος υπερτερεί έναντι όλων των
ανταγωνιστικών προορισμών. Η Σαντο-
ρίνη, η Μύκονος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η
Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο
υπερτερούν έναντι των ανταγωνιστικών
τους προορισμών.

Από την άλλη πλευρά η Αθήνα υστερεί
έναντι της Κωνσταντινούπολης και της
Βαρκελώνης, ενώ υπερτερεί έναντι της
Ρώμης.
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Μεϊμαράκης - Πάγκαλος: Μια
«ενδιαφέρουσα» συνάντηση

Συνάντηση με τον Θεόδωρο
Πάγκαλο είχε σήμερα,
Τρίτη, ο Βαγγέλης Μεϊμα-

ράκης κατόπιν αιτήματος του
πρώτου, στο γραφείο του προέδρ-
ου της ΝΔ στη Βουλή.

Αμέσως μετά τη συνάντηση,
σύμφωνα με το Mega, ο κ. Πάγκα-
λος είπε σε δημοσιογράφους ότι είχε
καιρό να έρθει στη Βουλή, ότι δεν
τον ενδιαφέρουν οι λίστες και πως
είχε μια «ενδιαφέρουσα συνάν-
τηση» με τον κ. Μεϊμαράκη.

Κύκλοι της ΝΔ ανέφεραν από τη
μεριά τους ότι δεν σημαίνει πως με
όποιον συναντάται ο πρόεδρος του
κόμματος αυτό θα σημάνει και κάτι
για τις λίστες που θα καταρτιστούν εν όψει των εκλογών.

Ποια είναι τα 11 επικο-
υρικά ταμεία που ενσω-
ματώνονται στο ΕΤΕΑ

Με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, κ. Παύλου Χαΐκάλη, εν-
σωματώνονται από την 1η Σεπτεμβρίου

2015 οι εξής έντεκα τομείς επικουρικής ασφάλισης
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ),
όπως προβλέπει το νέο Μνημόνιο:

1) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλι-
σης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
(Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης
Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστι-
κού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) αρμοδιότητας του Υπο-
υργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης.

2) ο Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρ-
ων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

3) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών
(Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

4) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηρ-
ιούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλά-
δου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγε-
λματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

5) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

6) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράϕων
(Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α.

7)ο ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρ-
ων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του Ε.Τ.Α.Α.

8) ο Τομέας Επικουρικής Ασϕάλισης Ιδιοκτητών
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

9) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών
Τύπου Αθηνών & Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

10) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών
(Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ. και

11) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι-
κού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού
(Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Ολοκληρώθηκαν  οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις «Κιθαιρώνεια 2015» 

Mε την θεατρική παράσταση «Το Ρωμαϊκό Λουτρό» του Στανισλάβ Στρατίεβ, σε
σκηνοθεσία του Κώστα Παπακωνσταντίνου Ολοκληρώθηκαν οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις «Κιθαιρώνεια 2015» 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής

στον κόσμο που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις και σας περιμένει στις επόμενες
εκδηλώσεις του Δήμου , τα «Ζερβονικόλεια 2015», που θα πραγματοποιηθούν στην
Μάνδρα και θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Την παράσταση παρακολούθησαν οι: 
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κος Ιωάννης Βασιλείου, η Δήμαρχος Μάνδρας-

Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη, οι αντιδήμαρχοι Ελένη Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη,
κος Περικλής Ρόκας, κα Αγγελική Παπακωνσταντίνου, η πρόεδρος του ΔΟΚΑΠΜΕ κα
Αλεξία Νερούτσου-Λιάσκου, ο αντιπρόεδρος κος Μπάμπης Κανάκης και ο πρόεδρος
του τοπικού Ερυθρών κος Θάνος Κομίνης

Το ΤΑΙΠΕΔ «ξήλωσε» τις διοικήσεις
των 10 περιφερειακών λιμανιών (λίστα)

Σε καθολική αλλαγή των διοικήσεων των δέκα περιφερειακών λιμανιών, και της
Ραφήνας φυσικά, διεθνούς ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυ-
λάκιο των υπό αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αποκρατικο-

ποιήσεων, αναμένεται να προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, …
μέσα στο επόμενο

δεκαήμερο, το ΤΑΙΠΕΔ.
Μάλιστα ανεξάρτητος

οίκος έχει ήδη ολοκ-
ληρώσει την αξιολόγηση
των νέων διοικήσεων.

Τα εν λόγω λιμάνια
είναι:

του Βόλου,
της Ραφήνας,
της Ηγουμενίτσας,
της Πάτρας,
της Αλεξανδούπολης,
του Ηρακλείου,
της Ελευσίνας,
του Λαυρίου,
της Κέρκυρας και
της Καβάλας.

Για τα λιμάνια αυτά δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί, ωστόσο η σχετική διαδι-
κασία τοποθετείται από το 2016 και μετά. Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 74% του
ΟΛΠ και του ΟΛΘ και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών.

Το θέμα των διοικήσεων των λιμανιών εξετάστηκε αυτή την εβδομάδα σε ευρεία
σύσκεψη στο υπ. Ναυτιλίας, υπό τον αρμόδιο υπουργό Θ. Δρίτσα.

Τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για τους
διαγωνισμούς που αφορούν την αξιοποίηση του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει
ορίσει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, έως τέλος Οκτωβρίου 2015 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι δεσμευ-
τικές προσφορές για τον ΟΛΠ, έως τέλος του Δεκεμβρίου για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ-
ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ και έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2016 για τον ΟΛΘ.
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Απλουστεύεται η αδειοδότηση
νέων επιχειρήσεων

Στήριξη στην «έντιμη επιχειρηματικότητα» και δεύτερη ευκαιρία
δίνει το νέο πτωχευτικό δίκαιο.

Με τη νέα
π τ ω χ ε υ τ ι κ ή
δ ι α δ ι κ α σ ί α

που ψηφίστηκε πρόσφα-
τα από τη Βουλή, επι-
διώκεται η διευκόλυνση
τόσο της διάσωσης των
βιώσιμων επιχειρήσεων,
όσο και της εκκαθάρισης
εκείνων που τελικά δεν
θα τα καταφέρουν.

Την ίδια ώρα, στο
πλαίσιο της ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας,
η μείωση της γραφειοκρ-
ατίας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα δώσει στην επιχειρηματικότητα «δεύτε-
ρη ευκαιρία», ώστε όταν αποτύχει μία προσπάθεια, να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να
προχωρήσει στην επόμενη επιχειρηματική ενέργεια, χωρίς «βαρίδια» από το παρελθόν.

Η μείωση της γραφειοκρατίας θα δώσει κίνητρα και σε όσους, για πρώτη φορά θέλουν
να δοκιμαστούν στον στίβο της αγοράς.

Οι δύο αυτές ρυθμίσεις εντάσσονται στην προσπάθεια για να ανατραπεί το αρνητικό
επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά, αποτέλεσμα του
οποίου ήταν να καταγραφούν πάνω από 250.000 «λουκέτα» από την αρχή της κρίσης.

Με τη νέα χρηματοδοτική σύμβαση, ψηφίστηκαν ορισμένες ρυθμίσεις που δίνουν
ιδιαίτερο βάρος στη λεγόμενη «διαδικασία εξυγίανσης» των επιχειρήσεων, προκειμένου
να διευκολυνθεί η διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων, αλλά και να επιταχυνθούν οι διαδι-
κασίες ξεκαθαρίσματος της αγοράς.

Επέκταση δικαιούχων για ένταξη στο άρθρο 99
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ανοίγει η διαδικασία συναλλαγής του άρθρου 99 παρ.

1 ν. 3588/2007. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν, στη ρύθμιση, όχι μόνο οφειλέτες που
βρίσκονται σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών, αλλά και
εκείνες οι επιχειρήσεις που απλώς αντιμετωπίζουν πιθανότητα αφερεγγυότητας.

Πρακτικά, υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν σήμερα πρόβλημα. αλλά
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την
υπαγωγή τους σε διαδικασία εξυγίανσης.

Επιπλέον μια εταιρεία θα μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα υπαγωγής στη διαδι-
κασία εξυγίανσης μετά από 3 χρόνια αντί για 5 που προβλεπόταν μέχρι σήμερα και η
περίοδος απαλλαγής από χρέη φυσικών προσώπων μειώνεται από 10 σε 3 χρόνια.

Δυσμενής η παρούσα κατάσταση
Μεταξύ των στοιχειών που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, από τις πρώτες μετρήσεις,

είναι ότι τα λουκέτα, μέχρι το τέλος του έτους, εμφανίζονται να ξεπερνούν τις 100.000.
Παράλληλα και οι υπόλοιποι δείκτες όπως παραγγελίες, ρευστότητα κ.λπ. είναι σταθερά
αρνητικοί, τοποθετώντας ουσιαστικά την κατάσταση της οικονομίας μας πίσω στο 2012,
την ανεργία σε ποσοστά πάνω από 30% και την ύφεση για φέτος στο 3,5%.

Έγραψε στο προφίλ ότι θα αυτοκτο-
νήσει και τον πρόλαβε η αστυνομία

Από τη Διεύθυ-
νση Δίωξης
Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος, μέσω της
καινοτόμου online διαδι-
κασίας «Cyber Alert», σε
συνεργασία με τοπικό
αστυνομικό Τμήμα, απε-
τράπη ακόμα μία
περίπτωση αυτοκτονίας.

Ειδικότερα, η Διεύθυ-
νση Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος ενημε-
ρώθηκε ότι χρήστης του
διαδικτύου, που κατέχει
προφίλ σε ιστοσελίδα στο Facebook προέβη σε διαδικτυακή ανάρτηση, εκφράζοντας την
πρόθεση να αυτοκτονήσει.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κινητοποιήθηκε άμεσα, διεξάγοντας
ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική ψηφιακή έρευνα για την ανεύρεση των ηλεκ-
τρονικών ιχνών του ατόμου που διαχειρίζεται το επίμαχο προφίλ.

Από την ενδελεχή αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα προέκυψε η γεωγρ-
αφική θέση του ατόμου, που είχε προβεί στην επίμαχη ανάρτηση.

Αμέσως ενημερώθηκε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και όπως διαπιστώθηκε, στην
επίμαχη ανάρτηση είχε προβεί ημεδαπή γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε σε άσχημη ψυχο-
λογική κατάσταση και διασφαλίστηκε η σωματική της ακεραιότητα.

Για την προτιθέμενη αυτόχειρα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και κατόπιν
εντολής του, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακό ίδρυμα. Το προανακριτικό υλικό,
που συγκεντρώθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σύλληψη γνωστού επιχειρηματία
που είχε διαφύγει στο εξωτερικό

Επιχειρηματίας
που είχε δια-
φύγει στο εξωτε-

ρικό συνελήφθη και
εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα γνωστός
επιχειρηματίας από την
Καλαμάτα, ο οποίος τα
τελευταία χρόνια είχε
διαφύγει στην Αυστραλία
και σε βάρος του εκκρε-
μούσε διεθνές ένταλμα
σύλληψης για χρέη προς
ιδιώτες και προς το
Δημόσιο, συνελήφθη,
εκδόθηκε στην Ελλάδα και οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Καλαμάτας. 

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Για την ώρα κρατείται
στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Ο ΟΑΕΕ ψάχνει για 120 εκατ.
ευρώ για να καταβάλει συντάξεις

Όχι μόνο το ΙΚΑ αλλά και ο ΟΑΕΕ αναζητά ρευστό για την έγκαιρη καταβολή των
συντάξεων των επόμενων μηνών αρχής γενομένης από εκείνες του Σεπτεμ-
βρίου. Oι συντάξεις του ΟΑΕΕ θα καταβληθούν στις 1-2 Σεπτεμβρίου.

Υπηρεσιακά στελέχη του Υπ. Εργασίας αναφέρουν στο Capital.gr πως έχει "προϋπο-
λογιστεί" ένα ποσό της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ να δοθεί στον ΟΑΕΕ προκειμένου να
καλύψει πλήρως τις ανάγκες χρηματοδότησης των συντάξεων του για το Σεπτέμβριο και
το μόνο που εκκρεμεί να αποφασιστεί είναι αν αυτό το ποσό θα αποδοθεί από τα "υπό
κατανομή κονδύλια" του κρατικού προϋπολογισμού ή από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Τα 120 εκατ. ευρώ τα οποία αναζητά ο ΟΑΕΕ αντιστοιχούν στο 45% περίπου των
απαιτούμενων κεφαλαίων (συνολικά 274 εκατ. ευρώ) για την καταβολή των συντάξεων
σε μηνιαία βάση.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή εν μέσω τραπεζικής
αργίας και capital controls, ο ΟΑΕΕ εισέπραξε 210 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφ-
ορές έναντι 160 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2014.

Υπενθυμίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ αποφάσισε να ζητήσει 180 εκατ.
ευρώ από το ΑΚΑΓΕ και άλλα 110 εκατ. ευρώ (ως βραχυπρόθεσμο δάνειο) από το
ταμείο ασφάλισης του Δημοσίου και το Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), προκειμένου να καλύψει το 30% των δαπανών που απαιτούνται
για την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου οι οποίες πρέπει να καταβληθούν
στις 28 Αυγούστου.

Εξάλλου και το Ταμείο Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) ζήτησε από το ΑΚΑΓΕ 20 εκατ.
ευρώ για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των συντάξεων Σεπτεμβρίου και Οκτω-
βρίου, κλείνοντας "τρύπες" που αντιστοιχούν στο 71% των μηνιαίων συνταξιοδοτικών
δαπανών του (14 εκατ. ευρώ). Το ΤΑΝ μάλιστα είχε δανειστεί κατά τους προηγούμενες
μήνες ορισμένα ποσά από το ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών) και το ΤΣΑΥ (ιατρών) με τα οποία
"συστεγάζεται" στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Επαγγελματιών.

Δημοσκόπηση: «Ντέρμπι» ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ- Στη Βουλή τα κόμμα-
τα του Λαφαζάνη και του Λεβέντη

«Ντέρμπι»  μεταξύ  Νέας  Δημοκρατ ίας  κα ι  ΣΥΡΙΖΑ στην  πρόθεση
ψ ή φ ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  α π ό  πα ν ε λ λα δ ι κ ή  δ η μ ο σ κόπ η σ η  τ η ς
ετα ιρε ίας  INTERVIEW γ ια  λογαρ ιασμό  της  Βεργ ίνα  Τηλεόραση .

Σύμφωνα με  τα  στο ιχε ία  της  δημοσκόπησης ,  ο  ΣΥΡΙΖΑ χάνε ι  τ ι ς
δυνάμε ι ς  του ,  η  Νέα  Δημοκρατ ία  πλησ ιάζε ι  τα  ποσοστά  του  ΣΥΡΙΖΑ,
στη  Βουλή  μπα ίνε ι  το  κόμμα  του  Παναγ ιώτη  Λαφαζάνη  με  ποσοστό
4 .5%,  ενώ υψηλά  ποσοστά  συγκεντρώνε ι  κα ι  το  κόμμα  του  Βασ ίλη
Λεβέντη .

Ο  Σ Υ Ρ Ι Ζ Α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι  πο σ ο σ τ ό  μ όλ ι ς  2 4 % ,  μ ε  τ η ν  Ν έ α
Δημοκρατ ία  να  ακολουθε ί  με  22%.  Τρ ί το  κόμμα  έρχετα ι  η  Χρυσή  Αυγή
με  6%,  ενώ ακολουθούν  Ποτάμ ι  (5 ,5%) ,  ΚΚΕ (4 ,5%) ,  ΠΑΣΟΚ (4 ,5%) ,
Λα ϊκή  Ενότητα  (4 ,5%) ,  Ένωση Κεντρώων (4%)  κα ι  ο ι  ΑΝΕΛ (3 ,5%) .

Σημαντ ι κό  στο ιχε ίο  ε ί να ι  κα ι  έλλε ιψη  συσπε ίρωσης  στον  ΣΥΡΙΖΑ
που  βρ ίσκετα ι  μόλ ι ς  στο  50%,  ενώ αντ ίθε τα  στη  Νέα  Δημοκρατ ία  η
συσπε ίρωση παρουσ ιάζετα ι  στο  70% με  ανοδ ικές  τάσε ις .

Παράλληλα  από  τη  δημοσκόπηση προκύπτε ι  ότ ι  τόσο  ο ι  ψηφοφόρο ι
τ η ς  Ν έ α ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς  ό σ ο  κ α ι  α υ το ί  το υ  Σ Υ Ρ Ι Ζ Α θ ε ω ρ ο ύ ν
μονόδρομο  το  ευρώ σε  συντρ ιπτ ι κό  ποσοστό ,  ενώ ο ι  περ ισσότερο ι
ερωτηθέν τ ες  θεωρούν  λάθος  την  επ ι λογή  του  Αλέξη  Τσ ίπρα  να
προκηρύξε ι  εκλογές .
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Στο στόχαστρο της εφορίας τα
λεφτά στο στρώμα

Στο στόχαστρο της εφορίας
έχουν μπει τα περίπου 30
δισεκατομμύρια ευρώ που

σήκωσαν τα τελευταία πέντε χρόνια
από τις τράπεζες οι φορολογούμενοι
και τα έβαλαν σε τραπεζικές θυρίδες
και κάτω από το στρώμα.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του
περιουσιολογίου οι φορολογούμενοι
θα κληθούν να δηλώσουν και αυτά τα
ποσά καθώς αν δεν το κάνουν δεν θα
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για
την κάλυψη του πόθεν έσχες και τεκμηρίων διαβίωσης. Μάλιστα για να αναγνωριστούν
από την εφορία για την κάλυψη τεκμηρίων θα πρέπει προηγουμένως να κατατεθούν
στην τράπεζα προκειμένου να καταγραφεί ο καταθέτης.

Όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τα τελευταία χρόνια το
αγαπημένο "σπορ" όσων βγάζουν αφορολόγητο χρήμα είναι να το αποθησαυρίζουν σε
θυρίδες και στα σπίτια τους. Μέχρι και την άρση του τραπεζικού απορρήτου, δηλαδή έως
και το 2011 ακόμη και οι φοροφυγάδες δεν είχαν το φόβο της εφορίας και κατέθεταν
κανονικά και το μαύρο χρήμα στην τράπεζα. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν.

Στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το
περιουσιολόγιο θα πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή με το παρελθόν και οι φορολο-
γούμενοι να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους με την εφορία. Εντός του 2016 όλοι οι
φορολογούμενοι θα κληθούν να κάνουν δήλωση περιουσιολογίου στην οποία θα πρέπει
να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία για τα οποία δεν έχει γνώση η εφορία.
Έτσι θα πρέπει να δηλώσουν την κινητή περιουσία τους, όπως είναι αξία μετοχών,
καταθέσεις και, βεβαίως, μετρητά που  διακρατούνται.

Για να μπορέσουν να δηλωθούν μετρητά που διακρατούνται και δεν έχουν φορολογ-
ηθεί σχεδιάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να τα δηλώσουν κατα-
βάλλοντας κατ΄ αποκοπή φόρο. Ακόμη όμως και για αυτούς που θα κάνουν χρήση αυτής
της ρύθμισης θα πρέπει, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν, να τα καταθέσουν στην
τράπεζα.

Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευθεί η εφορία από τον κίνδυνο φορολογούμενοι να
δηλώσουν ποσά τα οποία δεν διαθέτουν μόνο και μόνο για να χτίσουν κουμπαρά για
μελλοντικές αγορές περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το πιο σημαντικό, τα μετρητά που
δεν θα δηλωθούν αυτομάτως θα καταστούν σε μεγάλο βαθμό άχρηστα για την κάλυψη
πόθεν έσχες.

Της... λίστας θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ με τα
στελέχη της ΔΗΜΑΡ και του ΚΙΔΗΣΟ

Ηθετική απάντηση ΔΗΜΑΡ και ΚΙΔΗΣΟ στην πρόταση για συμπόρευση από τη
Φώφη Γεννηματά έχει και τις δυσκολίες της. Με τη ΔΗΜΑΡ τα πράγματα
φαίνονται πιο εύκολα καθώς φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία για την πρώτη

θέση στην Αχαία από τον κύριο Νίκο Τσούκαλη.
Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ στην Αχαία δεν είχε καταφέρει στις εκλογές του Ιανουαρίου

να εκλέξει βουλευτή. Η ΔΗΜΑΡ ίσως πάρει άλλη μία πρώτη θέση σε άλλη εκλογική περ-
ιφέρεια. Τα βασικά προβλήματα είναι με το ΚΙΔΗΣΟ όπου αναμένονται πολλά στελέχη
που βρίσκονταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ και αποχώρησαν για το κόμμα του κυρίου Παπαν-
δρέου να θελήσουν να καταλάβουν πρώτες θέσεις σε κάποιες περιφέρειες.

Ο κ. Σαχινίδης θα επιθυμούσε να είναι πρώτος στη λίστα του νομού Λαρίσης (ούτε εκεί
το ΠΑΣΟΚ είχε εκλέξει βουλευτή) και ο κύριος Θάνος Μωραίτης επίσης θα ήθελε την
πρωτιά στην Αιτωλοακαρνανία (χωρίς βουλευτή και εκεί το ΠΑΣΟΚ) ενώ ακόμη δεν είναι
γνωστές οι διαθέσεις του κυρίου Καρχιμάκη.

Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ήδη προκαλέσει την οργή του κυρίου Βενιζέλου ο οποίος
όμως ελάχιστα θα μπορέσει να κάνει απ την στιγμή που η κυρία Γεννηματά έχει επικα-
λεστεί την ενότητα του χώρου. Ταυτόχρονα υπάρχει και η πρόταση του Ανδρέα Λοβέρ-
δου για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Φλωρίδη
και του Γιάννη Ραγκούση με τον οποίον ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει κοντραριστεί πολύ
σκληρά. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ.

100Μ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ -

ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΝΔ: Αυτός είναι ο «λογαριασμός» Τσίπρα -
Καμμένου που θα πληρώσει ο λαός

Τον λογαριασμό του μνημονίου Τσίπρα έκαναν στη Νέα Δημοκρατία και όπως
ισχυρίζονται θα πέσει βαρύς στην τσέπη των Ελλήνων.

Σύμφωνα με κύκλους του κόμματος  ο Αλέξης Τσίπρας προκήρυξε τις εκλογές για να
«εξαπατήσει και να υφαρπάξει την ψήφο των Ελλήνων, πριν πληρώσουν τους φόρο-
υς».

Όπως επισημαίνουν «στήνει τρίτη κάλπη σε μόλις οκτώ μήνες, επιχειρώντας,
πρώτον, να δραπετεύσει από το χάος που δημιούργησαν η ανικανότητά του και οι
εγκληματικοί του χειρισμοί και, δεύτερον, να υφαρπάξει ψήφους των πολιτών πριν
πληρώσουν τον τεράστιο λογαριασμό του 3ου Μνημονίου Τσίπρα – Καμμένου».

Σύμφωνα με κύκλους της Νέας Δημοκρατίας τα μέτρα που έρχονται είναι:
Η πληρωμή φόρου εισοδήματος μετά τις συνεχείς παρατάσεις που χορηγήθηκαν

στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (7.400 εκ. ευρώ περίπου, Αύγουστος-
Δεκέμβριος 2015).

Η αυξημένη προκαταβολή φόρου (815 εκ. ευρώ Αύγουστος-Δεκέμβριος 2015).
Η πληρωμή των νέων εκκαθαριστικών μετά την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης

(251 εκ. ευρώ, εφάπαξ).
Η πληρωμή του αυξημένου φόρου πολυτελούς διαβίωσης για σκάφη πάνω από 5

μέτρα και για αυτοκίνητα πάνω από 2.500cc (48,5 εκ. ευρώ, σε τρείς δόσεις μέχρι
τέλος 2015, για όσους «συνβεβαιωθεί» με το φόρο εισοδήματος, ενδεχομένως εφάπαξ
για όσους είχαν ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση πριν από την ψήφιση του ν.
4334/2016 και για τους οποίους θα εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα).

Η μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων μετά την αύξηση των εισφορών
υγειονομικής περίθαλψης (422 εκ. ευρώ φέτος, αναδρομικά από 01.07.2015).

Η απόδοση ΦΠΑ, για πρώτη φορά με τους αυξημένους συντελεστές, τον Αύγουστο
για τις μεγάλες επιχειρήσεις που αποδίδουν ανά μήνα και τον Οκτώβριο για τις μικρο-
μεσαίες που αποδίδουν ΦΠΑ ανά τρίμηνο (795 εκ. ευρώ εφέτος).

Η αύξηση των διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων μετά την επιβολή ΦΠΑ 23% στους
μη δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης (168 εκ. ευρώ το
2015 από τον Σεπτέμβριο για τη σχολική χρονιά 2015-2016).

Η κατάργηση της έκπτωσης 30% και η αντίστοιχη αύξηση του ΦΠΑ για τα «ανα-
πτυγμένα» νησιά από 1 Οκτωβρίου 2015 (δεν παρέχεται ακριβής ποσοτικοποίηση στις
Εκθέσεις του ΓΛΚ).

Η αύξηση του φόρου ασφαλίστρων κατά 25% για τον κλάδο πυρός και 50% για τον
κλάδο αυτοκινήτων (75,6 εκ. ευρώ, σε ετήσια βάση).

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ στο ίδιο ύψος, αλλά σε πέντε δόσεις φέτος, αντί για έξι
πέρυσι (2.650 εκ. ευρώ, Οκτώβριος 2015-Φεβρουάριος 2016).

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2016 (απομένουν 1.083 εκ. ευρώ για το διά-
στημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015).

Η μείωση της επιδότησης του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες (13 εκ.
ευρώ τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2015).

Η αύξηση των φόρων στη ναυτιλία (κατά 4% του φόρου των ποσών του φόρου της
παρ. 1 του αρθ. 6 του ν. 27/1975 και της εισφοράς του άρθρου 10 του ν. 27/1975 των
πλοίων Α’ κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία  - δεν περιλαμβάνε-
ται ακριβής ποσοτικοποίηση στις Εκθέσεις του ΓΛΚ).

Η μείωση των συντάξεων όσων συνταξιοδοτούνται εφεξής και δεν έχουν
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, καθώς θα λαμβάνουν το οργανικό ποσό
που αντιστοιχεί στις εισφορές τους και όχι την κατώτατη σύνταξη (3 εκ. ευρώ για το
υπόλοιπο του 2015, 28,5 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2017 και μετά).

Κουτσούμπας: Η επιλογή για τον λαό δεν
είναι ποιος θα ολοκληρώσει την σφαγή του

Για δυνατό ΚΚΕ που θα
ανοίξει το δρόμο της
ανατροπής κάνει λόγο

σε δήλωσή του ο γενικός γραμ-
ματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρει
ότι «λίγες εβδομάδες πριν από
την κάλπη τα κόμματα που
ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο,
διαγκωνίζονται για την υφαρπα-
γή της ψήφου, την παγίδευση
του λαού στα αντιλαϊκά δόκανα,
για το ποιος, ποια κυβέρνηση
θα εφαρμόσει το μνημόνιο, τους αντιλαϊκούς εφαρμοστικούς νόμους».

«Η επιλογή για το λαό δεν μπορεί να είναι ποιος θα ολοκληρώσει τη σφαγή του, αλλά
πώς, με δυνατό το ΚΚΕ, θ’ ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής, χωρίς καπιταλιστική
ιδιοκτησία και εξουσία, ζήτημα που δεν το αμφισβητεί στο ελάχιστο το νέο ανάχωμα, ο
ΣΥΡΙΖΑ Νο. 2, του Λαφαζάνη, που επί 7 μήνες στήριζε την κυβέρνηση, η οποία διατηρ-
ούσε τα μνημόνια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και διαπραγματευόταν το δικό της, ακόμα χει-
ρότερο» τόνισε.

Μπακογιάννη: Ο Τσίπρας έχει σηκώσει
τα χέρια ψηλά- Ο λαός είναι σε απόγνωση

Την ανάγκη συσπείρω-
σης για να σωθεί η
χώρα, γιατί ο Τσίπρας

έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά
διατύπωσε η βουλευτής της ΝΔ
Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέ-
τοντας ότι η ΝΔ θα πάρει την
πρωτιά στις εκλογές. 

Σύμφωνα με την κ. Μπακο-
γιάννη:

Χρειάζεται να ενωθούμε για
να σώσουμε τη χώρα, γιατί ο
Τσίπρας έχει σηκώσει τα χέρια
ψηλά. Ο λαός είναι σε απόγνω-
ση και καλείται για άλλη μια φορά να πληρώσει υποχρεώσεις σε εφορία κλπ. και εμείς
ασχολούμαστε με το εάν η Κωνσταντοπούλου στραβοκοίταξε τον Τσίπρα. 

Η κ. Μπακογιάννη τόνισε, επίσης, ότι ο λαός θα δώσει την πρωτιά στη Νέα Δημοκρ-
ατία, καθώς όπως τόνισε «ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκεται σε μια κατάρρευση πολιτική και
κομματική».

Η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε στον κ. Τσίπρα ότι παραιτήθηκε από
την προσπάθεια φτάνοντας μέσα από την πολιτική του σε αδιέξοδο.

Όπως σημείωσε:
Έπρεπε να οδηγήσει τη χώρα σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Κανείς δεν του

αμφισβήτησε το πρωθυπουργιλίκι, αν αυτό ήταν το θέμα του. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το
μνημόνιο που ψηφίσαμε θα εφαρμοστεί. 

Τον φιλοξενούσαν σπίτι τους 
ασέλγησε στην κόρη τους

Δικογραφία για αποπλάνηση
7χρονου κοριτσιού σχηματίστηκε
σε βάρος ενός άντρα από την

Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
Η μητέρα του του παιδιού κατήγγειλε

ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης
της, από τον κατηγορούμενο τον οποίο
και φιλοξενούσαν στο σπίτι τους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβ-
ληθεί αρμοδίως.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο Θεόδωρος Χαρισιάδης  του  Κίμωνα  και της  Μαρίας το γένος Φραγκούλη,

που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στις Αχαρνές και  η Μαρία
Ρεθυμνιωτάκη του Γεωργίου και  της Μαγδαληνής, το γένος Ρεθυμνιωτάκη
που γεννήθηκε στο Ίλιον Αττικής και κατοικεί στα Άνω Λιόσια του Δήμου

Φυλής πρόκειται να παντρευτούν.

Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΛΝΤΙ ΚΟΥΡΓΚΑΝ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΡΟΝΗ ΣΙΛΒΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΙΜΟΖΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΙΓΙΑΪ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΦΙΕΡ ΦΙΕΡ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΧΤΑΑΡΑΛΣΚΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΡΙΑΜΠΟΣΣΑΠΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΡΙΑΜΠΟΣΣΑΠΚΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

O KOΤΣΙΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΟΥΡΔΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΟΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

Σε ειδική βάση της εφορίας όσοι
αντιτίθενται στον έλεγχο

Στο στόχαστρο της εφο-
ρίας θα μπαίνουν
επιχειρηματίες, επιτ-

ηδευματίες και φορολογούμε-
νοι που δημιουργούν προβλή-
ματα κατά τους ελέγχους εφορ-
ιακών.

Η γενική γραμματέας Δημό-
σιων Εσόδων Κατερίνα Σαββα-
ΐδου παρέσχε νέες οδηγίες
στους εφοριακούς που διενερ-
γούν μερικούς επιτόπιους
ελέγχους διαπίστωσης της
εκπλήρωσης φορολογικών
υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, στην περίπτωση που οι ελεγκτές έρθουν αντιμέτωποι
με τυχόν έκνομες ενέργειες, θα πρέπει να συνεχίζουν τον σχετικό έλεγχο διατηρώντας
την ευγένεια και την ψυχραιμία τους, ενημερώνοντας άμεσα το αρμόδιο Αστυνομικό
Τμήμα και τον αρμόδιο Εισαγγελέα Υπηρεσίας για την συνδρομή τους.

Παράλληλα θα ενημερώνουν άμεσα και τις υπηρεσίες τους για τα σχετικά γεγονότα.
Στην συνέχεια οι αρμόδιες εφορίες θα ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων για την ημερομηνία γεγονότος, τα πλήρη στοιχεία
επιχείρησης και φυσικών προσώπων μελών σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, την
περίληψη του γεγονότος , τα στοιχεία του λογιστή της επιχείρησης  και τη νομική εξέλιξη
του γεγονότος.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα ενημερώνουν ειδική βάση δεδομένων, συμβατή με το υφι-
στάμενο θεσμικό πλαίσιο, η οποία θα ενημερώνεται ανελλιπώς και από την οποία θα
μπορούν να αντλούνται στοιχεία για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο.

Κωνσταντοπούλου: Πλαστή η ανα-
κοίνωση ΣΥΡΙΖΑ, δυνατή η βίαιη

προσαγωγή Στουρνάρα

Νέα σκληρή επίθεση εναντίον
του Γιάννη Στουρνάρα εξα-
πέλυσε η Ζωή Κωνσταντο-

πούλου από τη Βουλή, υποστηρίζον-
τας ότι είναι δυνατή η βίαιη προσαγω-
γή του διοικητή της ΤτΕ ενώπιον της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
και καταγγέλλοντας ως «πλαστή» τη
χθεσινή ανακοίνωση μέσω της οποίας
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
διαμήνυσε πως δεν θα λάβει μέρος σε
περαιτέρω συνεδριάσεις, ουσιαστικά
νεκρώνοντας την Επιτροπή.

Μιλώντας στον απόηχο της άρνησης του διοικητή της ΤτΕ να εμφανιστεί ενώπιον της
κοινοβουλευτικής επιτροπής για την υπόθεση Siemens, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε
πως αν συμμετείχε ο απαραίτητος αριθμός βουλευτών στις συνεδριάσεις θα ήταν δυνα-
τή η βίαιη προσαγωγή του, και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να γνωστοποιήσει μέχρι το βράδυ
την αντικατάσταση των βουλευτών που δεν ήλθαν.

«Αυτοί που αρνούνται να έρθουν εμποδίζουν την συνεδρίαση και τη βίαιη προσαγω-
γή», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας μάλιστα πως με τις κινήσεις της η ΚΟ
του ΣΥΡΙΖΑ συμπράττει στο να μην υπάρξει συνεδρίαση.

Την άρση ασυλίας του Αλέξη
Μητρόπουλου ζητεί ο εισαγγελέας 

Την κίνηση των κοινοβουλευτικών διαδικα-
σιών για να είναι δυνατόν να ασκηθεί ποινι-
κή δίωξη κατά του αντιπρόεδρου της Βουλής

κ. Αλέξη Μητρόπουλου ζητεί με έγγραφό του ο επίκο-
υρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης
προκειμένου να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του
για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Με έγγραφό του προς την Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου ο κ. Δραγάτσης ζητεί να διαβιβαστεί στη
Βουλή αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα συγκεκριμένα αδικήματα
τα οποία αφορούν την μη έκδοση απόδειξης για
αμοιβή περίπου ενός εκατομμυρίου που φέρεται να
έλαβε για υπόθεση που χειρίστηκε ως δικηγόρος
προ πολλών ετών.

Η υπόθεση της οποίας η έρευνα έχει ξεκινήσει
πριν από χρόνια ξεκίνησε όταν δυο άλλοι δικηγόροι
ισχυρίστηκαν ότι ο κ. Μητρόπουλος ότι δεν τους απέ-
δωσε το μέρος της αμοιβής που τους αναλογούσε για το χειρισμό της υπόθεσης και από
τον έλεγχο που ακολούθησε φέρεται να διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν είχε
δηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητρόπουλος έχει πολλές φορές στο παρελθόν αντι-
κρούσει με στοιχεία που κατέθεσε στο ΣΔΟΕ τις καταγγελίες και μάλιστα εκκρεμούν προ-
σφυγές του στα Διοικητικά Δικαστήρια. Επίσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν υπήχθη
με δική του πρωτοβουλία στις ρυθμίσεις του νόμου Βαλαβάνη και έτσι η ποινική δίωξη
σε βάρος του δεν ανακόπτεται με αποτέλεσμα να προχωρούν οι διαδικασίες. Η μη προ-
σφυγή του κ. Μητρόπουλου στις διατάξεις του νόμου Βαλαβάνη στηρίζει την πάγια άρν-
ησή του ότι οφείλει φόρους από το εν λόγω ποσό
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  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
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