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Σημαντικό το
διήμερο του Διεθνούς Συνεδρίου
για τον Κόλπο
της Ελευσίνας

Αποκάλυψη καταθέσεων και Περιουσιολόγιο τα
επόμενα βήματα κατά της
φοροδιαφυγής

Óåë. 2

Με αλεξίσφαιρο
στον εισαγγελέα
ο 15χρονος για
το φονικό της
Κάτω Αχαΐας
Óåë. 5

Óåë. 5

Μεϊμαράκης:
Ο Τσίπρας θα μας πάει
ξανά σε εκλογές Η αστάθεια είναι
ο ΣΥΡΙΖΑ

«δεν ψηφίσαμε
το μνημόνιο,
στηρίξαμε την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Φέρνει την υπογραφή Τσίπρα Καμμένου
και μόνο

Θέατρο παραλόγου
για έναν στους πέντε
φορολογούμενους

Εξιχνιάστηκε υπόθεση
online πορνογραφίας
με θύμα 12χρονη
Óåë. 7

Óåë. 2-12

Óåë. 3-12

Μείωση 25% στην εκλογική αποζημίωση των
Δημοτικών Υπαλλήλων!

Νέα πυρά Κουτσούμπα κατά της
Λαϊκής ΕνότηταςÓåë. 13

Βρέφος σύρων προσφύγων επισκέφθηκε
στο Ωνάσειο ο Π.Παυλόπουλος
Óåë. 9

Óåë. 7

Óåë. 5

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6,
2105576086

Ελευσίνα
Παπανικολάου Κοσμάς Π. Δραγούμη Στεφάνου 21 & Κοντούλη 1, 2105542410
Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,
2102481114

Αχαρνές
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 22, 2102466608
Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου
Γεωργίου 4, 2105813912
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
20 εως 31 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 45%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας
Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

ΘΡΙΑΣΙΟ

Τσίπρας: Και με πλειοψηφία θα επιδιώξω
συμμαχίες, αλλά όχι «παρά φύση» κυβέρνηση

«

Δεν υπάρχει αμφιβολία, θα υπάρξει κυβέρνηση», τόνισε ο
Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ.Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στην ερώτηση της Όλγας Τρέμη
από την ενότητα εσωτερική πολιτική, εάν θα συνεργαστεί με το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμος στις εκλογές, δήλωσε:
Διεκδικώ την πλειοψηφία και είναι εφικτός στόχος. Έχω πει πως θα
σεβαστώ όμως το αποτέλεσμα και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω
ευρύτερες συναινέσεις. Θα έχουμε συναίνεση αλλά όχι παρά φύση
κυβέρνηση, κάτι που θέλει η ΝΔ. Θα έχουμε συνεργασία με τους
ΑΝΕΛ αλλά θα εξασφαλιστεί η προοπτική σταθερότητας με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη δευτερολογία της, η κυρία Τρέμη ρώτησε τον κ. Τσίπρα αν
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνεργασία με τη ΝΔ, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαν-

Σημαντικό το διήμερο του Διεθνούς
Συνεδρίου για τον Κόλπο της Ελευσίνας

Μ

εγάλη η επιτυχία του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο “Περιβαλλοντικές Προοπτικές του Κόλπου Ελευσίνας / εκεί που επιστήμη συναντά την κοινωνία”, που διοργανώθηκε στις 11
και 12 Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα.
Το βασικό συμπέρασμα από τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες
(που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου) είναι ότι η ποιότητα του Κόλπου Ελευσίνας παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση και μάλιστα ο ρυθμός ανάκαμψης, πέραν του αναμενομένου, εκπλήσσει
ευχάριστα τους ερευνητές επιστήμονες. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να
μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. Τουναντίον πρέπει να συνεχιστούν οι
προσπάθειες ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη και γρηγορότερη
βελτίωση του Κόλπου Ελευσίνας.
Από
το
συνέδριο
προέκυψε
επίσης
η
ανάγκη
σύνδεσης
των
επιστημονικών
ερευνών
και11143324_449053601949502_2542526175826574230_n μετρήσεων με την κοινωνία και τους φορείς της περιοχής.
Τα πορίσματα των επιστημονικών ερευνών μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν στην διεκδίκηση για την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων (όπως συνέβη στον Κόλπο Ελευσίνας).
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι στη λήξη των εργασιών του συνεδρίου τιμήθηκε με αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη
Ελευσίνας ο καθηγητής κ. Μιχαήλ Σκούλλος για την επί 43 χρόνια επιστημονική έρευνα και τις προσπάθειές του για την
μελέτη και περιβαλλοντική προστασία του Κόλπου Ελευσίνας.

Τραγικό τέλος για τον
πρ.πρόεδρο του Αχαρναϊκού
Γιώργο Μωυσιάδη

Θ

λίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Αχαρνών η είδηση του θανάτου του πρώην προέδρου της ομάδας του Αχαρναϊκού και προέδρου
της Εύξεινης Λέσχης «Ο Καπετάν Ευκλείδης», Γιώργου

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000
2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας
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Μωυσιάδη .
Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός παρόλο που τα
τελευταία χρόνια απείχε από τις δημόσιες εμφανίσεις και
για ένα μεγάλο διάστημα ζούσε στο εξωτερικό. Ο Γιώργος
Μωυσιάδης είχε συνδέσει το όνομά του με τις διακρίσεις
της ομάδας του Αχαρναϊκού στη Football League, ενώ
αποχώρησε από τον προεδρικό θώκο το καλοκαίρι που
πέρασε .
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του
θανάτου του είναι συγκεχυμένες και οι συνθήκες αδιευκρίνιστες.
Ο Γιώργος Μωυσιάδης ήταν παντρεμένος και πατέρας
τριών παιδιών, ενώ αρχηγός της ομάδας του Μενιδίου
είναι ο αδερφός του εκλιπόντος,Στάθης Μωυσιάδης.

Η καρδιά της Ελληνικής
jazz χτυπά στο Ίλιον

Μ

ια μαγευτική βραδιά γεμάτη jazz ακούσματα και
πλούσιες συγχορδίες έζησαν όσοι παραβρέθηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο 4ο Jazz
στο Πάρκο.
Φίλοι της jazz μουσικής πλημμύρισαν το θέατρο του
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης
Τρίτσης»
και τον περιβάλλοντα
χώρο, ενώ
τέσσερεις
γενιές εξαιρετικών
μουσικών
με δεκαεπτά αξιόλογ ο υ ς
σολίστες
παρέσυραν
το κοινό σε
ένα πολύωρο μουσικό ταξίδι με αυτοσχεδιαστικούς και
αρμονικά δεμένους ήχους.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του
είδους, που διοργανώνει με ελεύθερη είσοδο ο Δήμος
Ιλίου για 4η χρονιά, με την καλλιτεχνική διεύθυνση του
Γιώργου Τρανταλίδη και το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και
ξένων μουσικών.
Για την προσφορά τους στην Ελληνική jazz μουσική και
τη στήριξη του σημαντικού αυτού φεστιβάλ από τα πρώτα
του βήματα, τίμησε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τους
διεθνούς φήμης μουσικούς Γιώργο Κοντραφούρη και
Γιώτη Σαμαρά.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Μεϊμαράκης: Ο Τσίπρας θα μας πάει ξανά
σε εκλογές - Η αστάθεια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

«

Δε με νοιάζουν τα πρόσωπα, απαιτείται
μία προγραμματική συμφωνία» τόνισε ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης στην τηλεμαχία με τον Αλέξη
Τσίπρα, ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου εξαπολύοντας πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
«Από τον Γενάρη εχουμε αλλάξει κι εμείς οι ίδοι.
Απαιτείται μία συνεργασία και ένα πρόγραμμα. Με
τον κ. Τσίπρα είπα να έχουμε έναν κοινό προγραμματισμό. Ο κ. Τσίπρας επιμένει ως νέος μνημονιακός ότι αυτά που εισηγήθηκε δεν είναι σωστά.
Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα προγράμματος» είπε.
Ερωτηθείς για το τι θα είναι η «κυβέρνηση Εθνικής Ελλάδος» ανέφερε ότι πρέπει «να έχουμε μια
εθνική ομάδα, όχι μόνο μόνο στη διακυβέρνηση,
αλλά και για ένα νέο σχέδιο, όπως και για μία εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης».
Στη νέα κυβέρνηση «οφείλουμε να έχουμε ανθρώπους που θα πιστεύουν και θα στηρίξουν ψυχολογικά τέτοιες αποφάσεις» υπογράμμισε ο κ. Μεϊμαράκης, σημειώνοντας ότι μπορεί να προταθει συμμετοχή σε στελέχη και από την υπηρεσιακή κυβέρνηση αλλά και την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
Βολές για τη διαπλοκή
«Μη μας κάνουν μαθήματα διαπλοκής χωρίς να έχουν φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο διαπλοκής» τόνισε ερωτηθείς για
τα πυρά που δέχεται η ΝΔ από τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «κάναμε μία σειρά από παρεμβάσεις για αυτό το
θέμα. Τι έκανε το κόμμα του κ. Τσίπρα όλους αυτούς τους μήνες; Το μόνο που έκανε ήταν να καταργήσει τη Διαύγεια.
Έφερε στη Βουλή ένα νόμο για τα ΜΜΕ που τον συζητάει για έξι μήνες. Ήθελε απλά να εκβιάζει τη διαπλοκή».
«Δεν είπα ποτέ ότι δεν έχει κολλήσει ένσημα ο κ. Τσίπρας. Είναι δικό του θέμα ας το πει» συμπλήρωσε.
Και έριξε βολές προς τον τέως πρωθυπουργό:
O κ. Τσίπρας από τότε που υπέγραψε το Μνημόνιο έπαθε αλλοίωση χαρακτήρα. Έχει ρίξει το επίπεδο. Ίσως επειδή
βλέπει ότι χάνει, ότι ακούει τα μύρια όσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει πως είσαστε διαπλεκόμενος μέχρι το μεδούλι.
Εμείς εισπράξαμε 35 εκατ. ευρώ από τη Λίστα Λαγκάρντ εσείς τίποτα. Κυνηγάτε μόνο έναν που θεωρείτε κομματικό.
Έτυχε προεκλογικά να ξαναπάτε να δείτε τον κ. Φαλσιανί. Είναι δυνατό να παίζετε τόσο φτηνιάρικα παιχνίδια την ώρα
που παίζεται η τύχη της χώρας;
«Θα ξεμπλοκάρουμε όλα τα μεγάλα έργα»
Ερωτηθείς για το πώς μπορεί η Ελλάδα να μπει στο κάδρο της εξωστρεφούς παραγωγής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα «έδιωξε όλες τις επενδύσεις, στέλνοντας σήμα να μην έρθει καμία άλλη. Και
δεν ήταν νομικό θέμα. Τώρα που το ΣτΕ λέει "ναι" γιατί δεν συνεχίζουν;».
Και πρόσθεσε:
Θα στείλω μήνυμα ως πρωθυπουργός ότι είμαστε έτοιμοι να ξεμπλοκάρουμε όλα τα μεγάλα έργα. Θα απορρροφήσουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ, θα προχωρήσουμε τα αεροδρόμια, τις Σκουριές και την Cosco, θα τρέξουμε.
Ο κ. Μεϊμαράκης συνέχισε λέγοντας ότι «δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο, στηρίξαμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Φέρνει την υπογραφή Τσίπρα - Καμμένου και μόνο. Πιστεύω πως εάν οι εταίροι δουν πως η χώρα νοικοκυρεύεται, θα
έχουμε στείλει ένα μήνυμα. Οι ομαδικές απολύσεις ποτέ δεν υπήρχαν για εμάς».
Πρόσθεσε, έπειτα από παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Kύριε Τσίπρα, είστε ο πρωθυπουργός που έχει τον
υψηλότερο αριθμό ανεργίας. Τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Οι ομαδικές απολύσεις
δεν υπήρχαν στο μνημόνιο, εσείς βάλατε στο τραπέζι τις ομαδικές απολύσεις για τον ιδιωτικό τομέα».
«Έπρεπε να συνεννοηθούμε πριν από τις εκλογές»
«Εμείς καταργήσαμε την συνταξιοδότηση των βουλευτών» ανέφερε, σχολιάζοντας απάντηση του κ. Τσίπρα για τα
προνόμια.
Κκαι συνέχισε:
Γι' αυτό είπα ότι Θα έπρεπε να συνεννοηθούμε πριν από τις εκλογές με τον κ. Τσίπρα για να δούμε τι μπορούμε να
εφαρμόσουμε. Είτε με μια επίσκεψή μου στην Κουμουνδούρου είτε του κ. Τσίπρα στη Συγγρού. Τον άκουσα να μας λέει
όταν ήταν στη Βουλή να μας λέει πως εάν δεν ψηφιστεί το μνημόνιο θα έρθει η καταστροφή. Το ζητούμενο είναι να συνεργαστούμε για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί πρέπει να πιάσουμε δουλειά από τη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 12

Ο Νίκος Δένδιας σε εκδήλωση φίλων του στο
Δάσος Χαϊδαρίου

Σ

υγκέντρωση – εκδήλωση σε καφέ στο
Δάσος Χαϊδαρίου προς τιμήν του π. Υπουργού και Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας
Β΄Αθήνας Νίκου Δένδια, διοργάνωσαν η π. Δημοτική Σύμβουλος Χαϊδαρίου Δήμητρα Χαντζή και η
υπ. Δημοτική Σύμβουλος Ιωάννα Κουρή, φίλους
και υποστηρίκτριες του π.Υπουργού. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί φίλοι του Νίκου Δένδια, όπου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί του
για τα διάφορα προβλήματα της περιοχής και να
ανταλλάξουν απόψεις για το πολιτικό γίγνεσθαι.
Κυρίαρχο θέμα βέβαια ήταν, οι εκλογές της επομένης Κυριακής όπου ο κ. Δένδιας τόνισε
DSC_0026ότι«Είμαστε σίγουροι για την νίκη της
Νέας Δημοκρατίας, αλλά παρ όλα αυτά δεν
υπάρχει εφησυχασμός, συνεχίζουμε αμείωτα τον
αγώνα γιατί την επομένη Κυριακή η Ελλάδα πρέπει να έχει πάση θυσία κυβέρνηση και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε οτιδήποτε ώστε ο τόπος να μην μείνει ακυβέρνητος» Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, ο π. Δήμαρχος Χαϊδαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας, ο Πρόεδρος και πολλά μέλη της Τοπικής Οργάνωσης Χαϊδαρίου, Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
πολλοί φίλοι και υποστηρικτές του κ. Δένδια και της Νέας Δημοκρατίας.

Επεισόδια με
μεταλλωρύχους
έξω από την ΕΡΤ

θριάσιο-3

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Ραδιομέγαρο της
ΕΡΤ ανάμεσα σε μεταλλωρύχους από τις Σκουριές και σε
δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία Κασσάνδρας συγκεντρώθηκαν στην ΕΡΤ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για
την απόφαση Σκουρλέτη και την αναστολή των εργασιών.
Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους απομακρύνουν, προτού αρχίσει το ντιμπέιτ Τσίπρα - Μεϊμαράκη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Νέα ληστεία σε νεαρό στα
Άνω Λιόσια με ακινητοποίηση του οχήματός του

Δ

ιαστάσεις επιδημίας προσλαμβάνει πλέον στην
ευρύτερη περιοχή, η μέθοδος της ληστείας με την
ακινητοποίηση των οχημάτων των θυμάτων.
Τελευταίο περιστατικό στα Άνω Λιόσια, όπου τρεις
άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο
ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο ενός νεαρού 21 χρόνων και

απειλώντας τον ότι θα τον δείρουν, του πήραν τα χρήματα που είχε και το κινητό του τηλέφωνο.
Το περιστατικό συνέβη στις 7 παρά 10 το πρωί της Κυριακής και οι άνδρες της αστυνομίας έκαναν εντατικούς
ελέγχους όλη μέρα, προκειμένου να εντοπίσουν και να
συλλάβουν τους δράστες, καθώς δεν αποκλείεται να
συνδέονται μεταξύ τους όλες οι πρόσφατες, ανάλογης
μεθοδολογίας, ληστείες.

Απίστευτο! O Τσίπρας πιο
ψηλός από τον Μεϊμαράκη

Γ

ύρω στο 1.89 μ. υπολογίζαμε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, κοντά στο 1.78 μ. τον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, ωστόσο, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά ψήλωσε!
Και εκεί που δεν το περιμέναμε, ο σκηνοθέτης κατόρθωσε το... ακατόρθωτο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Αλέξης
Τσίπρας να εμφανίζεται, στη μεγαλύτερη διάρκεια της
τηλεμαχίας, πιο ψηλός από τον πρόεδρο της ΝΔ.
Όπως ήταν στημμένα τα τηλεοπτικά «παράθυρα», ο κ.
Τσίπρας φαινόταν να «παίρνει κεφάλι». Διαφορετικά θα
πρέπει να ρωτήσουμε τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ πώς τα
κατάφερε και είχε τέτοια στάση σώματος που να κερδίζει
δέκα πόντους σε ύψος.
Πάντως, το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΡΤ «άναψε» από
διαμαρτυρίες τηλεθεατών...

4-θριάσιο

Τ

Αρχίζουν υγειονομικοί
έλεγχοι στα σχολεία

ην ανάγκη διενέργειας
υγειονομικών ελέγχων
στα σχολεία όλων των
βαθμίδων και όλων των
κατηγοριών, επισημαίνει
με εγκύκλιο του ο γενικός
γραμματέας
Δημόσιας
Υγείας Γιάννης Μπασκόζος.
Σκοπός των υγειονομικών ελέγχων, είναι η
τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους,
βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και των βρεφικών, βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών.
Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κυλικεία των σχολείων, στις
καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων.
Όπως αναφέρεται, το σχολείο θεωρείται διεθνώς ως ιδανικός χώρος και μέσο για την
προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα διατροφής. Το σχολικό κυλικείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού περιβάλλοντος και
για αυτό η διασφάλιση της παροχής υγιεινών τροφών επιτρέπει την ενίσχυση θετικών
μηνυμάτων που πρέπει να δίνονται και στην τάξη.
Αναφορικά με τη λειτουργία ολοήμερων σχολείων - νηπιαγωγείων, προβλέπεται χώρος
σίτισης των μαθητών με γεύματα που ετοιμάζονται από τους γονείς.Τα γεύματα τοποθετούνται για συντήρηση σε ψυγείο και στη συνέχεια, όταν απαιτείται, θερμαίνονται για να
καταναλωθούν από τους μαθητές.
Εάν ο χώρος σίτισης δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, θα πρέπει
πριν και μετά το γεύμα να καθαρίζεται άμεσα και όλα τα σκεύη να τοποθετούνται σε κλειστά ντουλάπια.
Κρίνεται σκόπιμο, οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι, να διεξάγονται και στις επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά
συγκροτήματα.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Πλήθος κόσμου στην περιφορά της
Εικόνας του Σταυρού στα Άνω Λιόσια

Μ

ε λαμπρότητα
και βαθιά κατάνυξη, παρουσία
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και εκατοντάδων πιστών, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα
14 Σεπτεμβρίου, ο εορτασμός της Υψώσεως του
Σταυρού, στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, στα Άνω Λιόσια.
Ο διήμερος εορτασμός
κορυφώθηκε με την περιφορά της Ιεράς Εικόνος στους δρόμους γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης ενώ είχε
προηγηθεί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Χθες εψάλη Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη Ιλίου -Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. κ Αθηναγόρα.
Ο διήμερος εορτασμός ολοκληρώνεται απόψε στις 21.00 το βράδυ στην πλατεία Μητροπόλεως, με το παραδοσιακό Αρβανίτικο πανηγύρι που συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος
Αρβανίτικου Πολιτισμού «Η Γρίζα» και το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
Φυλής «Η Πάρνηθα». Το πρόγραμμα περιέχει ζωντανή μουσική και υπόσχεται χορό για
όλους .

Μπακογιάννης: Ντροπή τα κλειστά
σχολεία στην περιφέρεια

Ν

τροπή
χαρακτηρίζει ο περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας την κατάσταση
που επικρατεί με τα κλειστά σχολεία, κατηγορώντας για αδιαφορία τους
αρμόδιους,
για
την
εκπαίδευση στην ελληνική
περιφέρεια.
Ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι
«συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς αδιαφορίας για την Παιδεία και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια» επισημαίνοντας ότι
«το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει πως όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι».
Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επικρίνει τον χειρισμό της κατάστασης που οδηγεί
σε μαθητές δύο ταχυτήτων, τονίζοντας χαρακτηριστικά:
Σήμερα, στη Στερεά Ελλάδα, 60 σχολεία δεν άνοιξαν. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα την Υπουργό Παιδείας προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα των
κενών στα σχολεία μας.
Μόνο ίσοι δεν είναι οι μαθητές στις πόλεις και τα χωριά μας με τους μαθητές της Αθήνας. Γιατί στο Αθηνοκεντρικό αυτό κράτος, ο μαθητής από τη Δάφνη Ευρυτανίας ή αυτός
από τους Στρόπωνες της Εύβοιας είναι καταδικασμένος να μην έχει όχι απλά την ίδια,
αλλά καμία πρόσβαση στην παιδεία.
Ο κ. Μπακογιάννης τονίζει ότι «είναι ντροπή, το 2015 να έχουμε κλειστά σχολεία», την
ώρα που «έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες αποσπάσεις εκπαιδευτικών»:
Ζητάμε από τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς για να μην μπορούν να απολαύσουν αυτά για τα οποία πληρώνουν. Κάθε μέρα από την Περιφέρειά μας θα εκδίδεται
Δελτίο Τύπου μέχρι να καλυφθεί και το τελευταίο κενό στα σχολεία μας. Ας σταματήσουν
να παίζουν με την Παιδεία.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Βρέφος σύρων προσφύγων επισκέφθηκε στο Ωνάσειο ο Π.Παυλόπουλος

Έ

να βρέφος μόλις
επτά μηνών, το
οποίο
έφτασε
στην Ελλάδα με τους σύρους γονείς του και υποβλήθηκε σε επέμβαση
ανοιχτής καρδιάς, επισκέφθηκε την Δευτέρα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. «Για την ανθρωπιά δεν υπάρχουν
σύνορα» σχολίασε.
Ο Προκόπης Παυλόπουλος συνομίλησε με τους πρόσφυγες γονείς του παιδιού, ευχήθηκε περαστικά, και
συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
«Θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι έτσι αντιλαμβάνονται ο ελληνικός λαός, οι
έλληνες γιατροί, το καθήκον τους, μέσα στην κρίση που αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Δεν
υπολογίζουμε το πόσο μας λείπουν και εμάς τα μέσα. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε
τον άνθρωπο, τον αντιμετωπίζουμε ως Άνθρωπο, με βάση τις αρχές και τις αξίες του
ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού», υπογράμμισε ο Πρόεδρος.
Παράλληλα, ευχήθηκε το μήνυμα αυτό να το παίρνουν και οι υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, όπως είπε, «το ίδιο πνεύμα πρέπει να επικρατεί και εκεί: Το
πνεύμα του ότι τον άνθρωπο οι Ευρωπαίοι τον αντιμετωπίζουμε ενιαίως και δεν υπολογίζουμε τα σύνορα των κρατών-μελών».
Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος «αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό απ' όλους τους εταίρους μας και πάνω εκεί μπορεί να βασισθεί η πολιτική του Ασύλου της Ευρώπης ολόκληρης».
Οι γονείς του βρέφους, πρόσφυγες από το Κομπάνι, έφτασαν από την Αλικαρνασσό
στην Κω με τελικό προορισμό το Αμβούργο, όπου επρόκειτο να αναζητήσουν θεραπεία
για το παιδί τους.

Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 15χρονος για το φονικό της Κάτω Αχαΐας

Σ

το
εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών
Πατρών, από τον
οποίο πήρε προθεσμία να
απολογηθεί, οδηγήθηκε
σήμερα το μεσημέρι ο
15χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο
του 17χρονου, τον οποίο
φέρεται ότι πυροβόλησε
χθες το απόγευμα με
κυνηγετική καραμπίνα στο
προαύλιο δημοτικού σχολείου στην Κάτω Αχαΐα.
Μετά την άσκηση της
ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ο συνήγορος του ανηλίκου ζήτησε και πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και έτσι ο 15χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.
Ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στα δικαστήρια μαζί με την 42χρονη μητέρα του,
η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Στην συνέχεια η 42χρονη αφέθηκε ελεύθερη, αφού πρώτα ορίστηκε τακτική δικάσιμος
για το αδίκημα το οποίο κατηγορείται.
Στο μεταξύ η αστυνομία είχε πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, για την
προσαγωγή μητέρας και γιου, υπό το φόβο να υπάρξει κάποιοι απρόοπτο. Ειδικότερα,
τόσο ο 15χρονος όσο και η 42χρονη φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ γύρω από το
δικαστικό μέγαρο της Πάτρας υπήρχαν παντού αστυνομικοί.
Όσον αφορά τα κίνητρα του θανάσιμου τραυματισμού του 17χρονου από τον 15χρονο,
η αστυνομία τα αποδίδει σε προσωπικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο ανήλικοι, αλλά και στο χθεσινό περιστατικό του διαπληκτισμού μεταξύ δράστη και θύματος,
όπου σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στον
15χρονο.

θριάσιο-5

Αποκάλυψη καταθέσεων και Περιουσιολόγιο
τα επόμενα βήματα κατά της φοροδιαφυγής

Α

υτό δήλωσε ο
υπηρεσιακός
αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης, υπογραμμίζοντας πως κανείς
δεν κινδυνεύει εφόσον
μπορεί να εξηγήσει την
προέλευση των χρημάτων του.
Νομοσχέδιο για την
αποκάλυψη αδήλωτων
καταθέσεων στο εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό
και εφαρμογή του Περιουσιολογίου από το Νοέμβριο είναι τα επόμενα μεγάλα βήματα για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπηρεσιακός αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.
Ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως κανένας φορολογούμενος δεν κινδυνεύει εφόσον μπορεί να
εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων του, όμως θα στοχοθετηθούν μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Ειδικά για το Περιουσιολόγιο, ο υπηρεσιακός υπουργός διαβεβαίωσε πως οι ελεγκτικές
Αρχές δεν θα εστιάσουν σε «μικρές και μεσαίες» περιπτώσεις αδήλωτων στοιχείων –
όπως ένα χωράφι – αλλά θα κυνηγήσουν τα «μεγάλα φαινόμενα» πολιτών που επί χρόνια απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας.
Προσέθεσε ότι θα υπάρξουν και επόμενες εφαρμογές του Περιουσιολογίου, και
συνεπώς οι μικρομεσαίοι που δεν θα δηλώσουν αμέσως το σύνολο της περιουσίας τους
θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν στη συνέχεια.
Σχετικά με τις αδήλωτες αποταμιεύσεις εντός και εκτός Ελλάδος, ο κ. Αλεξιάδης
εκτίμησε ότι η νέα Βουλή θα δώσει κίνητρα και εκπτώσεις ώστε να πείσει τους καταθέτες
να δηλώσουν τα χρήματά τους. Επανέλαβε ότι πέραν μιας φορολογικής επιβάρυνση δεν
θα υπάρξει άλλος κίνδυνος για όσους κατέχουν νόμιμα ποσά.
Αντίθετα, αποσαφήνισε πως η αμνήστευση των αδήλωτων καταθέσεων δεν θα απαλλάξει από τυχόν ποινικές διώξεις όσους έκρυβαν μαύρο χρήμα από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. λαθρεμπόριο), καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για αμιγώς
φορολογική αλλά ποινική υπόθεση, η οποία αφορά τη Δικαιοσύνη.
Αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και 100 δόσεις;
Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ δήλωσε πως από τον Οκτώβριο, αφού
δηλαδή εκδοθούν τα εκκαθαριστικά για το 2015, θα πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος με
στόχο την αναδιαμόρφωση του φόρου, ώστε να επιτυγχάνονται μεν οι συμφωνημένοι
εισπρακτικοί στόχοι αλλά να εφαρμόζονται δικαιότερα περιουσιακά, εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι περιπτώσεις Ελλήνων που φορολογούνται στη χώρα μας αλλά κατέχουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό, όχι όμως με
διπλή φορολόγηση, αλλά με στόχο την καταβολή της διαφοράς από τον φόρο που
πληρώνεται στις αλλοδαπές Αρχές.
Ο αναπληρωτής υπουργός επανέλαβε επίσης πως πρέπει να τεθούν κριτήρια με βάση
το εισόδημα, τη συνολική ακίνητη περιουσία και την κοινωνική κατάσταση (πχ ανεργία)
του κάθε φορολογούμενου. Ακόμα, είπε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν ένα ακίνητο είναι
ξενοίκιαστο, αλλά και η διάρκεια κατά την οποία είναι άδειο.
Τέλος, ερωτηθείς για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 100 δόσεις, ο κ. Αλεξιάδης επαναβεβαίωσε πως δεν θα γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις και ότι όλα τα επιτόκια θα
πάνε στο 5%.
Διευκρίνισε ωστόσο πως άτομα που θα διαπιστωθεί ότι στην πραγματικότητα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους θα πρέπει να δικαιολογήσουν την υπαγωγή τους
στη ρύθμιση, και εφόσον δεν μπορούν να το κάνουν, θα βγουν από αυτή.

Γ

«Μάθε που Ψηφίζεις» μέσω
διαδικτύου και τηλεφωνικά

ια την διευκόλυνση των εκλογέων το Υπουργείο Εσωτερικών και
Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης ενεργοποίησε τηλεφωνική
γραμμή μέσω της οποίας θα μπορούν να επικοινωνούν οι
πολίτες προκειμένου να ενημερώνονται για το πού ψηφίζουν.
Συγκεκριμένα λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης όπου οι πολίτες
μπορούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500 :
Τρίτη – Πέμπτη
09:00 έως 18:00
Παρασκευή
09:00 έως 19:00
Σάββατο
09:00 έως 21:00
Κυριακή
07:00 έως 19:00
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που
ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

6-θριάσιο

Σε ημιτελή λειτουργία τα ολοήμερα δημοτικά - Μετά τις εκλογές οι προσλήψεις

Γ

ια... μετά τις εκλογές παραπέμπονται οι προσλήψεις
στα ολοήμερα δημοτικά
σχολεία, καθώς η καθυστέρηση στην επικαιροποίηση των αδειών των
μόνιμων υπαλλήλων και
των κενών, αλλά και η
εκλογική μάχη έχουν
μεταθέσει την πλήρωση
των θέσεων αυτών για τα
τέλη του Σεπτεμβρίου και
μάλιστα τμηματικά.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Παιδείας και ενώ βρισκόμαστε και επίσημα
στην νέα σχολική χρονιά, προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη αναπληρωτών
εκπαιδευτικών, καθώς οι ανακατατάξεις στις υπηρεσίες και η προκήρυξη των εκλογών
έχουν συντελέσει στην αργοπορία της διαδικασίας.
Σχεδόν το ήμισυ των ολοήμερων δημοτικών της Αθήνας δεν λειτουργεί ακόμα, καθώς
αναμένεται η απόσπαση εκπαιδευτικών, αλλά και οι προσλήψεις των δασκάλων, οι
οποίες θα γίνουν στο τέλος του μήνα.
Όπως τόνισε ο κ. Γ. Αβραντίμης, στέλεχος της διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού
''είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις για αναπληρωτές από τους υποψήφιους ολοκληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, ημέρα του αγιασμού, ενώ μέσα σε αυτή την
εβδομάδα αναμένεται να βγούν οι πίνακες των επιτυχόντων και την επόμενη Δευτέρα οι
τελικοί πίνακες των αναπληρωτών.
Από αυτούς βέβαια, δεν θα χρησιμοποιηθούν όλοι για τις ανάγκες των ολοήμερων
σχολείων, αλλά και για τα πρωινά, καθώς υπάρχουν πολλές ελλείψεις και στα πρωινά
σχολεία, ειδικά στην επαρχία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μονοθέσια σχολεία, τα οποία
δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την λειτουργία τους''.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η υπουργός
Παιδείας κ. Κιάου αναφερόμενη στα ζητήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τόνισε
ότι έχουν προχωρήσει οι αποσπάσεις 2.600 μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα
προχωρούν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
Σε σχέση με το θέμα των αναπληρωτών, υπογράμμισε ότι έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για 19.000 εκπαιδευτικούς από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους, ωστόσο, λόγω
των περιορισμών που έχει φέτος το ΕΣΠΑ, θα δυσκολέψει η κατανομή της χρηματοδότησης, εξού και τα κενά που μένουν ακάλυπτα στην έναρξη της χρονιάς.
Ειδικότερα, οι 12.000 θέσεις θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ, ανά περιφέρεια, με δεσμευτικούς όρους.
Όπως τόνισε πηγή από το γραφείο της κ. Κιάου, ''η κατάσταση με τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία είναι κάθε χρόνο ρευστή. Υπάρχουν πολλά κενά ακόμα αλλά γίνεται
αγώνας δρόμου για να καλυφθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από την πλευρά της υπουργού γίνονται οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και ήδη η εβδομάδα μετά τις εκλογές θα διευθετήσει πολλές δυσλειτουργίες».

Λαφαζάνης: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατράπηκε
σε μεγάλη... ΔΗΜΑΡ

Σ

ε
υψηλούς
τόνους
συνεχίζει την προεκλογική
του εκστρατεία ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που εξαπέλυσε
σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ
και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας στη Χαλκίδα και
συγκεκριμένα σε στελέχη του
Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και
εκπροσώπους εργατικών σωματείων του νομού, κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι «μετά την ψήφιση του
τρίτου μνημονίου έχει μεταβληθεί σε μια μεγάλη ΔΗΜΑΡ και οδεύει ταχύτατα σε πλήρη
ΠΑΣΟΚοποίηση και μάλιστα σε ΠΑΣΟΚ της παρακμής».
Ο κ. Λαφαζάνης κάλεσε τους πολίτες με την ψήφο τους να ακυρώσουν τα μνημόνια.
«Ο ελληνικός λαός δεν θα πάει στην κάλπη για να κόψει συντάξεις», πρόσθεσε και επεσήμανε πως «αν ο κ. Τσίπρας παραδόθηκε και συνθηκολόγησε, ο λαός δεν πρόκειται
να τον ακολουθήσει, όπως δεν ακολούθησε τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, στο δρόμο
της παράδοσης, της ταπείνωσης, της αναξιοπρέπειας και της υποδούλωσης».
Όπως εκτίμησε, «η αντίσταση σήμερα, μπροστά στην κάλπη, είναι η μόνη πατριωτική και δημοκρατική επιλογή και σημείωσε πως ο λαός «θα αντισταθεί στον οδοστρωτήρα των μνημονίων και δεν θα βάλει θηλιά μόνος του στο λαιμό του».
«Τη Δευτέρα με την ψήφο σε μνημονιακές και νεομνημονιακές δυνάμεις δεν πρέπει ο
ελληνικός λαός να κάνει να γελάνε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε αλλά να γελάσει η ελπίδα
για τον τόπο», σημείωσε και κάλεσε τους πολίτες να πουν «όχι» στα μνημόνια ενισχύοντας τη Λαϊκή Ενότητα.
Ο κ. Λαφαζάνης ζήτησε την παραίτηση των υπουργών Εξωτερικών Πέτρου Μολυβιάτη και Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη της υπηρεσιακής κυβέρνησης, για την
στάση που τήρησαν σε ό,τι αφορά το ψήφισμα του ΟΗΕ για τους βασικούς κανόνες της
αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους.
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Άλλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών

Ά

λλη μια επιτυχημένη αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Αχαρνών, την
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στα ιδιόκτητα γραφεία του Συλλόγου, σε
συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.
Ευχαριστούμε τα μέλη
και τους φίλους του
Συλλόγου που έδωσαν
το παρών. Μη ξεχνάμε
πως λίγα μόλις λεπτά
από τον πολύτιμο χρόνο μας, μπορούν να σώσουν περισσότερους από έναν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου, Σωτηρίου Αθανάσιος, φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την συμμετοχή του κόσμου στην προσπάθεια αυτή.
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών κλήρωση για μια κυνηγετική
άδεια και τυχερός αναδείχθηκε ο κ. Παπαδόπουλος Ιορδάνης του Αλεξάνδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεοδωράκης προς πολίτες: Είναι η
στιγμή για τη μεγάλη στροφή

«

Το Ποτάμι καλεί
τον κόσμο να παραμερίσει τις νουθεσίες τής Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ»«Η
δική μας πρόταση είναι
πολύ ξεκάθαρη. Το Ποτάμι
διεκδικεί να παίξει πολύ
πρωταγωνιστικό ρόλο την
επόμενη
ημέρα
των
εκλογών» επισήμανε τη
Δευτέρα, σε ομιλία του
στην Πάτρα, ο επικεφαλής
του Ποταμιού, Σταύρος
Θεοδωράκης, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα του και όχι το νέο δικομματισμό. «Είναι η στιγμή για τη μεγάλη στροφή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Το Ποτάμι καλεί τον κόσμο να παραμερίσει τις νουθεσίες τής Νέας Δημοκρατίας και
του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσει δυνατά το Ποτάμι, ώστε να πάρει ένα ισχυρό ποσοστό, προκειμένου να μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις από τη Δευτέρα, είτε μετέχοντας στην
κυβέρνηση, είτε όχι» τόνισε.

«Το δικό μας σκεπτικό είναι πολύ απλό... Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τον
ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τόσο οικονομικά, με κάποια δισεκατομμύρια, όσο και στην ψυχολογία μας». «Είναι η στιγμή για τη μεγάλη στροφή, ώστε να επιβραβευθεί μία πολιτική, που ναι μεν πήρε 6% στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ουσιαστικά ήταν μία πολιτική επιλογή, που κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη» υπογράμμισε ο
επικεφαλής του Ποταμιού.

Κρήτη: Προφυλακίσθηκε ο
37χρονος ληστής τραπεζών

Π

ροφυλακίσθηκε σήμερα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 37χρονος που φέρεται ως ο δράστης των τριών ληστειών σε
βάρος τραπεζών σε Ηράκλειο και Πεζά.
Ο 37χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την ενοχή του, ισχυριζόμενος ότι δεν εμπλέκεται σε καμία από τις τρεις ληστείες τραπεζών για τις
οποίες κατηγορείται.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται ότι στις 11 Μαΐου με την
απειλή όπλου και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είχε
ληστέψει το υποκατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, στη Λεωφόρο Κνωσού, στις 19 Ιουνίου το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις 21 Αυγούστου του 2015 το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στα Πεζά, αποσπώντας διάφορα χρηματικά ποσά. Μάλιστα εξετάζεται η
συμμετοχή του και σε άλλες ληστείες.
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Μείωση 25% στην εκλογική αποζημίωση των Δημοτικών Υπαλλήλων!

Μ

είωση 25% στην
εκλογική αποζημίωση
των
Δημοτικών Υπαλλήλων!
Δημοτικοί υπάλληλοι,
όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί για τη συμμετοχή
τους στις Βουλευτικές
Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, όχι μόνο πολλοί εξ' αυτών - τουλάχιστον
σε 60 Δήμους - δεν έχουν
λάβει την εκλογική αποζημίωση των τελευταίων
πέντε εκλογικών αναμετρήσεων (!), αλλά επιπρόσθετα, τους ανακοινώθηκε ότι, θα
υπάρξει νέα μείωση 25% σ' αυτή (αν και αυτή τελικά τους καταβληθεί), κατά τις Εκλογές της ερχόμενης Κυριακής!
Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, όταν η Εκτελεστική Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αντώνη Μανιτάκη, παρουσία και του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου, Κώστα Πουλάκη.
Στο πλαίσιο αυτό, η "Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α." «πιστεύοντας πως πρέπει να μπει ένα τέλος στην απαξιωτική συμπεριφορά των αρμοδίων απέναντι σε
εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι, προκειμένου να καλυφθούν χιλιάδες
εργαζόμενοι που αρνούνται να συμμετέχουν "εθελοντικά" παρέχοντας ουσιαστικά
απλήρωτη εργασία και διεκδικώντας ίση και δίκαιη μεταχείριση στην κατανομή της εκλογικής αποζημίωσης», πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την προκήρυξη 48ωρης απεργίας το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2015
αντίστοιχα και αποχή από κάθε εργασία, πέρα από το αντικείμενο εργασίας και το
σύνηθες ωράριο που έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία, περιμένοντας την αντίδραση των λοιπών συνδικαλιστικών παρατάξεων, που αποτελούν την Ομοσπονδία.
Όπως εύκολα συμπεραίνεται, «εν κινδύνω» η ομαλή διεξαγωγή των Βουλευτών
Εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, ενώ πρέπει να σημειωθεί και η «ανισότητα» στα
ποσά της εκλογικής αποζημίωσης εις βάρος των Δημοτικών Υπαλλήλων, αφού σύμφωνα με τις αποζημιώσεις, κατά τις τελευταίες Αυτοδιοικητικές Εκλογές (18 & 25 Μαΐου
2014), αυτές είχαν ως εξής:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
καθορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.),
πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό
διάστημα είκοσι (20) ημερών, καθορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ
(450 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό
των διακοσίων είκοσι τριών ευρώ (223 €).
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Θέατρο παραλόγου για έναν στους
πέντε φορολογούμενους

Σ

Του Σπύρου Δημητρέλη

τη σέντρα βγάζει το υπουργείο Οικονομικών περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, σχεδόν τον έναν στους πέντε, μέσω του περιβόητου
"καταθεσιολογίου”. Πρόκειται για το πρόγραμμα μαζικών διασταυρώσεων
μεταξύ των τραπεζικών καταθέσεων των φορολογούμενων και των φορολογικών τους
δηλώσεων σε βάθος δεκαετίας το οποίο είχε "συλλάβει” ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης, για πρώτη φορά είχε εξαγγελθεί από την πρώην αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών κα Νάντια Βαλαβάνη και προχωρά η εφαρμογή του.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των επόμενων ημερών το υπουργείο Οικονομικών θα παραλάβει από τις τράπεζες με ηλεκτρονικό τρόπο τα στοιχεία καταθέσεων
των τελευταίων δέκα ετών περίπου 1,3 εκατομμυρίων φορολογούμενων οι οποίοι είχαν
τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον 300.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός για τις διασταυρώσεις.
Η διασταύρωση θα γίνει ως εξής: Στο ποσό της προσαύξησης των τραπεζικών καταθέσεων κάθε έτους θα εφαρμοστεί ένας αλγόριθμος που βασικά του στοιχεία θα είναι οι
δαπάνες που δικαιολογείται να έχει πραγματοποιήσει κάθε φορολογούμενος (αγορές
ακινήτων, οχημάτων, δαπάνες διαβίωσης κλπ).
Το ποσό που περισσεύει θα συγκρίνεται με την φορολογική δήλωση του έτους στο
οποίο προκύπτει η προσαύξηση της τραπεζικής κατάθεσης και εφόσον το ποσό του
εισοδήματος που δηλώθηκε είναι χαμηλότερο από το ποσό της προσαύξησης της τραπεζικής κατάθεσης τότε ο φορολογούμενος θα καλείται στην εφορία για να δικαιολογήσει τη διαφορά. Αν δεν μπορεί να την δικαιολογήσει τότε θα του βεβαιώνεται πρόσθετος
φόρος και προσαυξήσεις.
Όλα αυτά στη θεωρία, διότι στην πράξη τα πράγματα αναμένεται να οδηγηθούν σε
τραγελαφικές καταστάσεις, ανάλογες με αυτές που συνέβησαν όταν πριν από περίπου
δυο χρόνια το υπουργείο Οικονομικών είχε προχωρήσει στη διασταύρωση των ποσών
των τραπεζικών εμβασμάτων με τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογούμενων. Περισσότεροι από 60.000 φορολογούμενοι είχαν βρεθεί τότε απέναντι στον απόλυτο παραλογισμό να καλούνται να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα για συναλλαγές οι οποίες
είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια, με δικαιολογητικά που δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν και με την έκδοση ενός κάρου εγκυκλίων για διορθώσεις αφού είχαν πιαστεί στη διασταύρωση ακόμη και εισαγωγικές επιχειρήσεις που έστελναν εμβάσματα στο εξωτερικό για την εισαγωγή προϊόντων!
Ο νέος παραλογισμός, όπως σημειώνουν έμπειροι φοροτεχνικοί, βρίσκεται ενόψει και
θα εμπλακεί σε αυτόν όχι ένας ή δυο, αλλά περισσότερο από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι. Ο αριθμός των φορολογούμενων που θα προκύψει από τη διασταύρωση
θα είναι πολύ μεγάλος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, χωρίς όμως να μπορεί να
εκτιμηθεί επακριβώς. Και το αποτέλεσμα θα είναι ότι μαζί με τα ξερά θα καίγονται και τα
χλωρά. Μαζί με όσους έκρυβαν πραγματικό εισόδημα θα μπουν στη μαύρη λίστα του
εφόρου και φορολογούμενοι που δεν έχουν κρύψει ούτε ευρώ, και θα κληθούν να αποδείξουν στην εφορία ότι δεν είναι... ελέφαντες. Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές
περιπτώσεις που δεν είναι οι εξαιρέσεις, αλλά μάλλον ο κανόνας. Θα βγουν στη... σέντρα όσοι:
- πούλησαν απλώς ένα ακίνητο και δεν το δήλωσαν στην εφορία χωρίς όμως να αποφύγουν την πληρωμή φόρου. Η δήλωση της πώλησης ενός ακινήτου ήταν ουσιαστικά
προαιρετική αφού κάλυπτε μόνο την ανάγκη δικαιολόγησης τεκμηρίων στο μέλλον.
Είναι πολύ πιο διαδεδομένη η περίπτωση φορολογούμενων που πούλησαν ένα ακίνητο
στην αντικειμενική τιμή και εισέπραξαν πολύ μεγαλύτερο εμπορικό τίμημα. Δήλωσαν,
ως όφειλαν την αντικειμενική τιμή ως έσοδο, ενώ στον τραπεζικό τους λογαριασμό κατατέθηκε το τίμημα της εμπορικής τιμής. Δεν είχαν δόλο, δεν γλίτωσαν φόρο, δεν εξαπάτησαν την εφορία. Θα βγουν όμως στη σέντρα.
- πούλησαν μετοχές και αποκόμισαν κέρδη τα οποία όμως δεν ήταν υποχρεωμένοι να
δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση καθώς δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια
φόρος υπεραξίας στις μετοχές. Ούτε αυτοί απέφυγαν τη φορολογία, δεν παρανόμησαν
και θα κληθούν να δικαιολογήσουν ποσά που βρίσκονται στις τραπεζικές τους καταθέσεις. Πώς όμως θα βρουν πινακίδια, παραστατικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για
συναλλαγές που έγιναν ακόμη και πριν από δέκα χρόνια, όταν χρηματιστηριακές και
ΕΛΔΕ έχουν κλείσει και άλλες έχουν εκκαθαρίσει τα αρχεία τους αφού δεν ήταν πλέον
υποχρεωμένες να τα διατηρήσουν.
-παιδιά που προχώρησαν στην αγορά ακινήτου με κάλυψη του τιμήματος από τους
γονείς τους. Στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κατατέθηκαν τα ποσά πριν την
αγορά του διαμερίσματος από τους γονείς. Ωστόσο, τότε που έγιναν αυτές οι αγορές δεν
ίσχυε το πόθεν έσχες (δεν παρανόμησαν δηλαδή) και πλέον θα κληθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
-επιχειρηματίες που μέσω δικών τους τραπεζικών λογαριασμών διακίνησαν ποσά
από επιταγές πελατών τους και η κατάθεση των σχετικών ποσών θεωρείται προσαύξηση περιουσίας. Μόνο που οι επιχειρήσεις τους έχουν φορολογηθεί για αυτά τα
έσοδα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και η ίδια η αναδρομικότητα του ελέγχου έχει προσβληθεί στα δικαστήρια από φορολογούμενους που στο πλαίσιο ελέγχου πόθεν έσχες άνοιξαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί για κινήσεις ακόμη και πριν από δέκα χρόνια. Μάλιστα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ακόμη και σε εφετεία που ακυρώνουν τα αποτελέσματα σχετικών ελέγχων και ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει προσφύγει στον
ανώτατο βαθμό για να καθορίσει τη στάση του απέναντι στους αναδρομικούς ελέγχους.
Μεγάλες ενστάσεις για το όλο σχέδιο εκφράζουν και τραπεζικοί παράγοντες οι οποίοι
τονίζουν με νόημα ότι "πρώτα πρέπει να εξασφαλίσεις ότι οι καταθέσεις θα μείνουν και
θα αρχίσουν να επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα και μετά να ασχοληθείς με το αν
αυτές οι καταθέσεις είναι προϊόν φοροδιαφυγής...”. Και μάλιστα σε μια περίοδο που το
τραπεζικό σύστημα διψά για καταθέσεις.
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Έβαλε λουκέτο το πολυδιαφημισμένο
πρακτορείο Airfasttickets

Η

εταιρεία, η οποία
έγινε γνωστή για
το επιθετικό της
μάρκετινγκ και κυρίως για
τη μεγαλύτερη αθέτηση
πληρωμών προς τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ) στην ιστορία
του ελληνικού τουρισμού,
έχει αναστείλει τις δραστηριότητές της, ενώ οι
περίπου 65 εργαζόμενοί
της διεκδικούν δεδουλευμένα μηνών.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος το υπουργείο Εργασίας είχε συγκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τριμερή συνάντηση για την επίλυση του ζητήματος, όμως
η εργοδοσία δεν παρέστη στη συνάντηση.
Η Airfasttickets, η οποία το καλοκαίρι του 2014 δεν απέδωσε στις αεροπορικές εταιρείες οφειλές από πωλήσεις ύψους άνω των 45 εκατ. ευρώ και κατέστη αντικείμενο σχολιασμού από τον διεθνή Τύπο, είχε χάσει το δικαίωμα να εκδίδει εισιτήρια και μεταπωλούσε μέσω άλλων πρακτόρων. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο κινήθηκαν άμεσα
νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο κατά δήλωσή του πρόεδρός της, Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος ωστόσο δεν συμμετέχει στην εταιρεία, σύμφωνα με την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με κατοπινές ανακοινώσεις της εταιρείας, η οποία μετέδιδε ότι θα εισερχόταν στο NASDAQ, η Airfasttickets είχε εξασφαλίσει την επενδυτική στήριξη κινέζων
επιχειρηματιών.

Βόμβα Μητρόπουλου: Οι συντάξεις θα καταβάλλονται σε σχέση με την ακίνητη περιουσία

Τ

άραξε τα νερά στην εκπομπή Ακραίως με τον Τάκη Χατζή ο Αλέξης
Μητρόπουλος.Ο κ. Μητρόπουλος δήλωσε πως στο τρίτο μνημόνιο περιλαμβάνεται το νομοθέτημα σύμφωνα με το οποίο οι συντάξεις θα καταβάλλονται σύμφωνα με την ακίνητη περιουσία.
Συγκεκιμένα είπε: «Το τρίτο μνημόνιο, νόμος 4336, σελίδα 1020, έχει τρεις
ρήτρες. Ρήτρα ιδιοκτησίας, ρήτρα απαρέγκλιτης εφαρμογής, ρήτρα απαγόρευσης διατύπωσης εναλλακτικού προγράμματος.
Δηλαδή οι συνάξεις θα καταβάλονται με ρήτρα περιουσίας, όχι της ονομαστικής, αλλά της πραγματικής, του πραγματικού εισοδήματος. Ετοιμο το νομοθέτημα. Το περιουσιολόγιο θα λαμβάνεται υπόψιν. Οι συντάξεις θα μειώνονται σε
σχέση με την ακίνητη περιουσία».
«Είναι το μοντέλο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας αυτό το μοντέλο καταβολής συντάξεων» συμπλήρωσε, ενώ σε ερώτηση για το χρόνο ισχύος είπε:
«Πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τον Οκτώβριο και δική μου εκτίμηση είναι ότι θα
ισχύσει για όλους τους ασφαλισμένους».
Ο κ. Μητρόπουλος συμπλήρωσε:
Όπου λειτούργησε αυτό το σύστημα, όσοι έχουν περιουσία παίρνουν ένα
συνταξιοδοτικό επίδομα και όλα τα υπόλοιπα μειώνοντται σε σχέση με το ποσοστό της περιουσίας. Όλοι θα παίρνουν το επίδομα όπως οι Αυστραλοί και οι
Νεοζηλανδοί. Θα ισχύει δυστυχώς για όλους. Είναι το πιο αντικοινωνικό που
έχω δει.
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Η Σουηδία πάσχει από έλλειψη
σκουπιδιών

Α

υτά συμβαίνουν
μόνο στις σκανδιναβικές χώρες: η
Σουηδία και η Νορβηγία
βρίσκονται
σε
έναν
ανεπίσημο πόλεμο για τα
δεκάδες φορτηγά που
περνούν τα σύνορα κάθε
μέρα
μεταφέροντας
πολύτιμα φορτία σκουπιδιών.
Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Σουηδία βρίσκεται
στη σπάνια θέση να μην διαθέτει αρκετά απορρίμματα για τα κέντρα αποτέφρωσης, τα
οποία αξιοποιούν τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια ως πηγή ενέργειας. Η παραγωγή των
κέντρων επαρκεί για την ηλεκτροδότηση 250.000 νοικοκυριών και για τη θέρμανση
ακόμα 950.000.
Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση απορριμμάτων είναι μεγάλη, και η χώρα εισάγει γύρω
στους δύο εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών το χρόνο, κυρίως από τη γειτονική Νορβηγία αλλά και από τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ιρλανδία.
«Είναι ένα είδος αγοράς» λέει στο AFP ο Βάινε Βίκβιστ, επικεφαλής του Σουηδικού
Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης, ο οποίος εκπροσωπεί τη βιομηχανία.
«Η μεταφορά απορριμμάτων από χώρα σε χώρα είναι μια αγορά που κινείται με βάση
την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης» εξηγεί.
Είναι πάντως μια ασυνήθιστη αγορά, στην οποία οι εξαγωγείς -δήμοι, κοινότητες και
επιχειρήσεις- πληρώνουν τους εισαγωγείς -τις σουηδικές εταιρείες αποτέφρωσης- να
παραλάβουν και να κάψουν τα προϊόντα τους -δηλαδή τα σκουπίδια.
Τα τελευταία χρόνια, οι μονάδες αποτέφρωσης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στη Σουηδία. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των σκουπιδιών έχουν πέσει δραματικά, και πολλοί δήμοι
και κοινότητες της γειτονικής Νορβηγίας αποφασίζουν να στραφούν στα σουηδικά αποτεφρωτήρια που ζητούν λιγότερα χρήματα.
Αυτό έχει οδηγήσει σε παράξενες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στο δήμο του
Βος στη δυτική Νορβηγία, ο οποίος στέλνει τα απορρίμματά του στο Γιόνκοπινγκ της
Σουηδίας, 800 χιλιόμετρα μακριά, και όχι στη μονάδα του Μπέργκεν που απέχει μόνο
100 χιλιόμετρα.
Νορβηγοί επιχειρηματίες κατηγορούν τώρα τη Σουηδία ότι στερούν από τη χώρα τους
πολύτιμα σκουπίδια και εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης νορβηγικής βιομηχανίας.
«Τα νορβηγικά κέντρα πρέπει να εισάγουν απορρίμματα από τη Βρετανία» παραπονιέται ο Οντ Τέργιε Ντόβικ, επικεφαλής του κέντρου αποτέφρωσης Returkraft στη νότια
Νορβηγία.
Η αλήθεια είναι ότι η διασυνοριακή μεταφορά σκουπιδιών απαιτεί καύσιμα και επομένως επιβαρύνει το περιβάλλον. Οι Σουηδοί, όμως, επιμένουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα: «Έχουν γίνει πολλοί υπολογισμοί και έρευνες για το θέμα. Αυτό που βρήκαν είναι
ότι η ίδια η μεταφορά [δηλαδή το περιβαλλοντικό κόστος] είναι αμελητέα» διαβεβαιώνει
ο Βάινε Βίκβιστ του Σουηδικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων.
Όπως εξηγεί, η εξοικονόμηση πετρελαίου και άλλων καυσίμων χάρη στην αποτέφρωση προσφέρει μεγάλο όφελος και δικαιολογεί την εισαγωγή σκουπιδιών, πολλά από
τα οποία θα κατέληγαν σε χωματερές.
Πίσω στη Νορβηγία, ο Ντόβικ διαμαρτύρεται ότι «έχει γίνει πλέον τόσο συμφέρον να
καίει κανείς τα σκουπίδια του στη Σουηδία ώστε διαβρώνεται το κίνητρο για τη διαλογή
και ανακύκλωση απορριμμάτων στη Νορβηγία».
Πράγματι, επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό ανακύκλωσης και αξιοποίησης
οικιακών αποβλήτων έπεσε πέρυσι στη Νορβηγία στο 37% από 44% έξι χρόνια νωρίτερα.
«Το περιβάλλον θα κέρδιζε πολλά αν τα σουηδικά κέντρα ανακύκλωσης μάζευαν
σκουπίδια από την Ανατολική Ευρώπη, όπου η μόνη εναλλακτική είναι οι χωματερές»
λέει ο Ντόβικ.
Παρά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών
που καταλήγουν σε χωματερές, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι έχουν αυτήν
την κατάληξη κάθε χρόνο.
Όπως σχολιάζει ο Χέλγκε Ζιολκόβσκι της σουηδικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής
Προστασίας, «πολλά σκουπίδια σπαταλώνται στην Ευρώπη».

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Δρίτσας: Παραμένω αντίθετος με την πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ

"

Όσο και αν οφείλω
να λάβω υπόψη μου
τα νέα δεδομένα δεν
πρόκειται να αλλάξω
γνώμη", δήλωσε ο πρώην
υπουργός Ναυτιλίας.
«Ούτε
μύθος
ούτε
μυστήριο η άποψή μου για
το μέλλον του ΟΛΠ: Έξω
από την εξαναγκαστική
πορεία που ακολουθούν
τα πράγματα, οφείλω να
λάβω υπόψη μου τα νέα
δεδομένα, όμως δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη», ξεκαθάρισε σε σημερινές δηλώσεις του ο πρώην υπουργός
Ναυτιλίας,Θεόδωρος Δρίτσας, αναφερόμενος στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου
του ΟΛΠ.
«Κανείς δεν με έχει πείσει για το αντίθετο, δεν φαίνεται να υπάρχουν τεκμήρια. Είναι
κοινή η θέση όλων των παραγωγικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι ότι
η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών δεν θα έχει κοινωνικο όφελος, δεν
θα μας πάει μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Δρίτσας μιλώντας στον Alpha
989.
Ωστόσο, το ζήτημα είναι, συνέχισε ο πρώην υπουργός, ότι πρέπει να εφαρμοσθούν
κάποιοι κανόνες διεθνείς αλλά και επιβαλλόμενοι από την ελληνική έννομη τάξη στο ζήτημα της διαδικασίας: «Αν δεν υπάρξει μία σοβαρή συμφωνία παραχώρησης από το
Ελληνικό κράτος στον ΟΛΠ κινδυνεύουμε πουλώντας τις μετοχές να πουλήσουμε
αρχαιολογικούς χώρους, δρόμους, την ακτή Θεμιστοκλέους, που είναι υπό τη δικαιοδοσία του ΟΛΠ», ενώ επανέλαβε αρκετές φορές ότι η σύναψη της συμφωνίας είναι πάντως υποχρεωτική ("εξαναγκαστική") βάσει των υποχρεώσεων της χώρας στα πλαίσια
του τρίτου προγράμματος.

Κενό γράμμα οι εξαγγελίες Τσίπρα
περί παγώματος του ΦΠΑ 23% στην
ιδιωτική εκπαίδευση

Ό

σα
ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια
και φροντιστήρια
είχαν σπεύσει να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ
πριν από την παράταση
που δόθηκε, υποχρεούνται να υποβάλουν
κανονικά δηλώσεις ΦΠΑ.
Κενό γράμμα αποδεικνύονται οι εξαγγελίες και οι
δημόσιες
δεσμεύσεις
Τσίπρα από τηλεοράσεως
για πάγωμα της ισχύος ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Όσα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια είχαν σπεύσει να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ παρά την παράταση που δόθηκε, για επανεξέταση του θέματος για μετά τις
εκλογές, υποχρεούνται με εγκύκλιο που υπέγραψε η γγ δημόσιων Εσόδων Κατερίνα
Σαββαΐδου, την Παρασκευή, να υποβάλουν κανονικά δηλώσεις ΦΠΑ.
Μάλιστα, η μόνη διευκόλυνση που δίνεται από τη Γενική Γραμματεία είναι ότι οι πράξεις που πραγματοποιούνται από 20 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου, θα μπορούν να υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αρμοδία ΔΟΥ ως και τις 30 Νοέμβριου, με την πληρωμή
κανονικά στην ίδια ημερομηνία και του παρακρατηθέντος φόρο.

Η SOCAR αναμένει επανέναρξη των
συνομιλιών για τον ΔΕΣΦΑ τον Δεκέμβριο

Ε

πανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του ΔΕΣΦΑ
το ν Δ ε κ έ μ β ρ ι ο α ν α μ έ ν ε ι η κ ρ α τ ι κ ή ε τα ι ρ ε ί α ε ν έ ρ γ ε ι α ς τ ο υ
Αζερμπαϊτζάν, Socar, όπως είπε ο πρόεδρος της.
«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα
και θα εξετάσουμε το θέμα με τη νέα ελληνική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο»,
ε ί π ε ο R o v n a g A b d u l l a y e v σ ε δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς , όπω ς α ν α φ έ ρ ε ι το
Reuters.
« Δ ε ν α ν α μ έ ν ο υ μ ε α λ λα γ έ ς α ν α φ ο ρ ι κά μ ε τ η ν π ρ ό θ ε σ ή μ α ς ν α
αγοράσουμε μερίδιο 66% στον ΔΕΣΦΑ», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την
συμφωνία αναφορικά με θέματα ανταγωνισμού και εξετάζει το θέμα, ενώ
το Τα μ ε ί ο Α πο κ ρ α τ ι κοπο ι ή σ ε ω ν ε ί π ε το ν Α ύ γ ο υ σ το ότ ι α ν α μ έ ν ε ι
ολοκλήρωση της συμφωνίας έως τα τέλη του έτους.
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Εξιχνιάστηκε υπόθεση online
πορνογραφίας με θύμα 12χρονη

Δ

ικογραφία σχηματίστηκε σε
βάρος δυο ημεδαπών και
ενός αλλοδαπού, όλοι είναι
κάτω των 30 ετών.
Μία
ακόμα
υπόθεση
πορνογραφίας ανηλίκων μέσω
διαδικτύου εξιχνίασε η Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
ενώ σχηματίστηκε δικογραφία
τακτικής διαδικασίας σε βάρος τριών
ατόμων, δύο ημεδαπών, 29 και 24
ετών, και ενός αλλοδαπού, 21 ετών.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από αξιολόγηση στοιχείων και
πληροφοριών σχετικά με υπόθεση 12χρονης, που είχε διακομιστεί σε παιδιατρική κλινική, σε
κατάσταση μέθης και όπως προέκυψε, συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με τέσσερα άτομα, τα
οποία της είχαν ζητήσει να τους αποστείλει φωτογραφίες της με άσεμνο περιεχόμενο.
Παράλληλα, ένας εξ αυτών της είχε αποστείλει αντίστοιχες φωτογραφίες.
Επίσης, υπήρχαν προτροπές και από τους τέσσερις, προκειμένου ο καθένας ξεχωριστά, να
βρεθεί με την ανήλικη και να προβεί σε ασελγείς πράξεις μαζί της.
Όλα αυτά τέθηκαν υπ' όψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετική
διάταξη και βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, για άρση του απορρήτου
των επικοινωνιών.
Από την έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρέθηκαν τα ηλεκτρονικά
ίχνη των δραστών, ενώ ύστερα από αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε με εταιρίες
παροχής διαδικτύου, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και οι επίμαχες συνδέσεις διαδικτύου.
Το πρωί της περασμένης Δευτέρας, αλλά και της Παρασκευής, κλιμάκια αστυνομικών της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, μετέβησαν
στις οικίες των δύο ημεδαπών εμπλεκομένων, σε περιοχές της Αττικής.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός
ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα
αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τις απαραίτητες εργαστηριακές
εξετάσεις.
Αναζητούνται, παράλληλα, ο 21χρονος αλλοδαπός, που έχει μετοικήσει σε άγνωστη
διεύθυνση, καθώς και το τέταρτο άτομο.
Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μ

Αλλαγές στη διαδικασία και τα
δικαιολογητικά απόδοσης Α.Φ.Μ.

ε την ΠΟΛ 1178/2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1940/09-09-2015,
τροποποιείται και συμπληρώνεται η ΠΟΛ 1006/2013 σχετικά με τη διαδικασία
και τα δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, το έντυπο Μ1 «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» υποβάλλεται από οποιοδήποτε
πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το
αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Στις περιπτώσεις που το έντυπο Μ1 υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο,
κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου.
Με η δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά
η Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται
η διεύθυνση της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αν αυτή είναι
ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου και δεν
υποβάλλεται πλέον το στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων
της επιχείρησης, που μπορεί να ήταν, τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή
υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ..
Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, συνεχίζει να απαιτείται η υποβολή του
δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης,
επίσημα μεταφρασμένο.
Επίσης απαιτείται βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον O.A.Ε.Ε. των φυσικών
προσώπων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για τη συμμετοχή τους ως
εταίρων/μελών Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών
Αστικού Δικαίου, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και μελών του Δ.Σ. Ανωνύμων
Εταιρειών, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του O.A.Ε.Ε., σύμφωνα με
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που
κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 3, 4,
5 και 7 συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει
και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης λόγω κληρονομικής διαδοχής,
η δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4) υποβάλλεται από τον ή τους κληρονόμους
εντός δέκα (10) ημερών από την ενεργό ανάμειξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση
και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα (άρθρο 29 παρ. 1 γ΄
Ν. 1642/1986, όπως ισχύει) και συνυποβάλλεται το έντυπο Μ7 προκειμένου να δηλωθεί
η σχέση του/των κληρονόμου/ων. Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η
δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον εκ των κληρονόμων εντός δέκα
(10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις
διατάξεις του ιδίου άρθρου.

10-θριάσιο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο Δ.ΙΕΚ
Μεγάρων θα λειτουργήσουν
οι παρακάτω
ειδικότητες.
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
–ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι αιτήσεις επιλογής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο
σύνδεσμο :https://iek.sch.gr
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα
21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι
που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις
παραπάνω
ειδικότητες
μπορούν
να
επικοινωνήσουν με το Δ.ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360 - FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : iek-megar.att.sch.gr
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΓΑΜΟΣ

θριάσιο-11

Ο ΦΙΛΑΤΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΦΙΡΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΛΦΜΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΙΡΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΡΤΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αχαρνές
8/9/2015
Τηλ.:(+30) 213 2072330
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο
ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει
υποβάλει αίτηση για αλλαγή
επωνύμου από
<<ΠΟΛΙΑΚΟΒ>> σε
<<ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ>>.

ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Φιλαδελφείας 87 Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω
αλλαγή.

Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια προγραμματισμού των νέων ειδικοτήτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

Τ

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ο τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προσωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξιότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.
Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάννη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΡΟΥΣΤΑΒΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΝΙΛΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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12-θριάσιο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2 τά:

Το πρόβλημά μου δεν
είναι ο κ. Μεϊμαράκης, αλλά η ΝΔ, που μας χωρίζει μεγάλη
απόσταση: Το θέμα του χρέους, στις εργασιακές σχέσεις –
δεν θέλουμε απολύσεις στο ιδιωτικό τομέα- έχουμε πολλές
αξιακές διαφορές.
«Η διαπλοκή με θέλει αγκαλιά της, αλλά δεν θα της κάνω
το χατίρι»
Ο Αντώνης Σρόιτερ ρώτησε τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
αν δεσμεύεται ότι δεν θα πάει στις εκλογές, εάν είναι
πρώτο κόμμα, και πώς θα μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο η Εθνική Ομάδα της Διαπλοκής.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε:
Η διαπλοκή με θέλει στην αγκαλιά της αλλά δεν θα της
κάνω το χατίρι. Έχουμε μία σειρά από μάχες μπροστά
μας, που θα τις δώσουμε με σχέδιο και πρόγραμμα.
Κάποιοι προσπαθούν να εγκλωβίσουν προεξοφλώντας το
αποτέλεσμα των εκλογών. Τα ίδια έλεγαν και στο δημοψήφισμα και διαψεύστηκαν. Αφήσαμε τους τελευταίους μήνες
δείγματα γραφής. Θα είμαστε κοντά στην πλειοψηφία μετά
τις εκλογές.
Στη δευτερολογία του, ο κ. Σρόιτερ ρώτησε τον κ. Τσίπρα
εάν είναι διαπλεκόμενος πολιτικός ο κ. Μεϊμαράκης, με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι «το ζήτημα δεν είναι ο κ.
Μεϊμαράκης που τον τιμώ. Είναι ζήτημα κομμάτων και η
ΝΔ, φόρτωσε τη χώρα με ανεργία, βάρη στον ελληνικό λαό
και ένα σύστημα διαπλοκής που το γνωρίζουμε. Δεν έχω
την αίσθηση ότι ο κ. Μεϊμαράκης θα συγκρουστεί με τη
διαπλοκή».
Τσίπρας σε Μεϊμαράκη: Υποθέσεις φοροδιαφυγής
ελέγχθηκαν επί ΝΔ;
Σε παρέμβασή του προς τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο κ.
Τσίπρας σημείωσε: «Σας άκουσα να απαριθμείτε τα τόσα
σημαντικά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και τα πόσα
λίγα κάναμε εμείς ως κυβέρνηση. Ποια ήταν τα κόμματα
που έπαιρναν το 3% των μαύρων ταμείων της Siemens;
Ποιος ήταν κυβέρνηση όταν έφυγε ο Χριστοφοράκος από
τη χώρα και πήγε στη Γερμανία; Υποθέσεις φοροδιαφυγής
ελέγχθηκαν επί ΝΔ;».
Αναφέρθηκε επίσης στον συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου, που -όπως είπε- «είναι στις
λίστες Λαγκάρντ και ελέγχεται από τη δικαιοσύνη». «Έχετε
βούληση να συγκρουστείτε με τη διαπλοκή που το ζητάει
όλος ο κόσμος;», ρώτησε τον πρόεδρο της ΝΔ.
«Θέλουμε επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές πρέπει να
σέβονται τους νόμους»
Από την πλευρά της, η Μαρία Χούκλη τον ρώτησε για
τους μεταλλωρύχους από τις Σκουριές, οι οποίοι είχαν
συγκεντρωθεί έξω από το Ραδιομέγαρο, καθώς και για την
απομείωση της ανεργίας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε:
Το θέμα των Σκουριών δεν είναι χθεσινό. Υπάρχει μία
επιχείρηση που προχωρά σε εργασίες που αφορούν την
εξόρυξη χρυσού. Που είναι παγκοσμίως γνωστό ότι προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον, εκτός και εάν τηρούνται οι όροι. Εμείς ζητήσαμε την εφαρμογή της νομιμότητας. Θέλουμε επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές πρέπει να
σέβονται τους νόμους και τις εργασιακές σχέσεις.
Κατά τη δευτερολογία της, η κυρία Χούκλη τον ρώτησε
αν θα αναστείλει το κλείσιμο της εταιρείας στις Σκουριές,
σε περίπτωση που αυτή συμμορφωθεί με τους κανόνες,
με τον κ. Τσίπρα να λέει ότι «Δεν έχουμε διάθεση
εκδίκησης. Εάν οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν
μολύνουν το περιβάλλον θα συνεχιστούν». Επιπλέον, για
τις επενδύσεις, τόνισε πως «πρέπει να χτυπήσουμε τη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 3

Δευτέρα.

«Ήταν ψέματα ότι βρήκε άδεια ταμεία. Τότε γιατί όταν
βρήκε έλλειμμα, δεν ζήτησε χρήματα στις 20 Φεβρουαρίου
όταν πήρε την παράταση;» αναρωτήθηκε. Κατηγόρησε τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι εν γνώση του έκλεισαν οι τράπεζες.
«Άκουσα τον κ. Τσίπρα στη Βουλή να λέει ότι είπε στον
κ. Βαρουφάκη να εξετάσει το άλλο ενδεχόμενο. Πράγματι
θα πρέπει να εξετάζονται θεσμικά, όχι με τα ξένα funds»
σχολίασε ακόμη.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «από
τότε που εμείς παραδώσαμε την κυβέρνηση η ζωή των
Ελλήνων έχει χειροτερέψει. Και εμείς αλλάξαμε και διδαχθήκαμε από τα λάθη μας».
Σχετικά με τα όσα υποσχέθηκε στους αγρότες απάντησε
ότι «το συνταξιοδοτικό έχει υπογραφεί, ενώ το αγροτικό
είναι υπο συζήτηση και δεν έχει ψηφιστεί. Η πρωτογενής

γραφειοκρατία, να σταματήσει η διαφθορά, να δημιουργήσουμε σταθερό φορολογικό σύστημα».
Τσίπρας σε Μεϊμαράκη: Πέντε χρόνια δημιουργήσατε
συνθήκες αποεπένδυσης
Κατά τη δεύτερη παρέμβασή του προς τον πρόεδρο της
ΝΔ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Τα πέντε τελευταία χρόνια
υπήρξε τρομακτική αποεπένδυση. Με την COSCO επαναδιαπραγματευτήκαμε και τους δώσαμε το 51%. Επαναδιαπραγματευτήκαμε την Ιονία Οδό και μειώσαμε τα διόδια»,
ενώ για τα αεροδρόμια τον ρώτησε αν υπερασπίζεται το
γερμανικό δημόσιο.
Στην τρίτη του παρέμβαση-ανταπάντηση, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στον κ. Μεϊμαράκη ανέφερε:
Χρησιμοποιείται στοιχεία που απέχουν από την πραγματικότητα. Το πρώτο εξάμηνο είχαμε ανάπτυξη. Στο
επτάμηνο της διακυβέρνησης είχαμε νέες θέσεις εργασίας.
Στις ομαδικές απολύσεις, ήταν στην πέμπτη αξιολόγηση
όπως και το λοκ άουτ. Πέντε χρόνια τώρα δημιουργήσατε
συνθήκες αποεπένδυσης.
«Έχουμε σχέδιο για το ασφαλιστικό»
Με τη σειρά της, η Μάρα Ζαχαρέα τον ρώτησε για το
ασφαλιστικό και για το ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα
επιβαρυνθούν:
Ο κ. Τσίπρας απάντησε:
Δώσαμε σκληρή μάχη στο θέμα των συντάξεων. Η επιμονή των δανειστών ήταν η εξοικονόμηση 2,5% του ΑΕΠ
από μειώσεις συντάξεων. Η όποια εξοικονόμηση πόρων
πηγαίνει στις εισφορές και όχι στο χρέος. Το συνταξιοδοτικό είναι θέμα που μας βασάνισε πάρα πολύ. (...) Το ασφαλιστικό είναι βραδυφλεγής βόμβα, γιατί το PSI αφαίρεσε
25 δισ. από τα ταμεία. Η μεγάλη ανεργία δημιούργησε
έλλειμμα εσόδων. Έχουμε σχέδιο για να πάμε σε μία μεταρρύθμιση που θα προστατέψει τους αδύναμους.
«Τα προνόμια του πολιτικού συστήματος πρέπει να
τελειώσουν»
Στη δευτερολογία της, η κυρία Ζαχαρέα τον ρώτησε για
τα ισοδύναμα και αν σκέφτεται να καταργήσει τα προνόμια
του πολιτικού κόσμου, με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να
υπογραμμίζει:
Ήμουν εγώ που ζήτησα από τον υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης να φέρει ένα νόμο που «κουρεύει» τα
προνόμια των πολιτικών. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και σε
αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε, παρότι δεν θα συγκυβερνήσουμε: Τα προνόμια του πολιτικού συστήματος πρέπει
να τελειώσουν.
«Κάναμε σφάλματα, αλλά παλέψαμε»
Η Σία Κοσιώνη ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα γιατί να τον
ξαναεμπιστευθεί ο λαός, όταν δημόσια έχει παραδεχθεί
πως έχει κάνει λάθη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε:
Εγώ απέκτησα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
εμπειρία. Προσπάθησα να κάνω ότι μπορώ για να διεκδικήσει ο λαός το δίκιο του. Κάναμε και σφάλματα, αλλά
εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε, κερδίσαμε έδαφος για
τη χώρα, βάλαμε τον λαό στο προσκήνιο και φέραμε μία
δύσκολη συμφωνία αλλά που δίνει προοπτική και διέξοδο.
Κατά τη δευτερολογία της, η κυρία Κοσιώνη είπε: «Θα
περίμενε κανείς σε μία υπεύθυνη κυβέρνηση, να υπήρχε
πρόβλεψη για χρεοκοπία και μνημόνια. Καλείτε τον κόσμο
να σάς στηρίξει σε κάτι που κι εσείς διαφωνείτε δηλαδή;».
Ο κ. Τσίπρας απάντησε:
Οι συνθήκες αστάθειας υπήρχαν από τότε που αναλάβαμε. Βρήκαμε έλλειμμα. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει
ειπωθεί ήταν η πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Εμείς θα
εφαρμόσουμε τη συμφωνία στο σκέλος που μπορούμε.
«Ώρα να σταματήσουμε τη λαθολογία, έχω κάνει αυτο-

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το διακύβευμα των εκλογών
που είναι «αν οι πολίτες θέλουν πρωθυπουργό που θα
δίνει μάχη ή θέλουν πρωθυπουργό που θα λέει “ναι“ σε
όλα όπως έλεγαν ο κ. Σαμαράς και ο κ. Μεϊμαράκη».
Για τις επαφές με άλλες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν
πήγε να ζητήσει δανεικά, αλλά να αναπτύξει εμπορικές
σχέσεις. «Πήγαμε και στη Ρωσία και στην Κίνα και στο
Ιράν, όχι για να πάρουμε λεφτά, αλλά για να κάνουμε συνεργασίες, όπως κάναμε, που θα φέρουν επενδύσεις που θα
οδηγήσουμε σε ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων
εργασίας». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση πέτυχε ώστε το ΕΣΠΑ 2007-2013 να έχει 100% χρηματοδότηση από την Ε.Ε., εξέλιξη που θα εξοικονομήσει 2 δισ.

παραγωγή είναι μεγάλη υπόθεση για την οικονομία. Απαιτείται να έχουμε ισχυρό αγροτικό τομέα. Με αυτά που
έφερε ο κ. Τσίπρας, διαλύει την αγροτική παραγωγή».
Σε ερώτηση για τον ΕΝΦΙΑ είπε ότι ο τέως πρωθυπουργός «όχι μόνο δεν τον κατάργησε, τον εφάρμοσε. Μας
παίρνει τα κλειδιά και τα σπίτια».
Και πρόσθεσε ότι «στο πρώτο εξάμηνο με το ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων έργων, πόροι που θα αποδεσμευθούν θα χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση των
πολιτών» επισημαίνοντας:
Δεν υποσχέθηκα τίποτα και δεν θα λειάνω τίποτα αν δεν
εφαρμόσουμε τον πρώτο χρόνο πολλά από αυτά που λέει
το μνημόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που πιστεύουμε στις
μεταρρυθμίσεις, και τις ιδιωτικοποιήσεις. Ως προς τους
στόχους, μπορούμε να τους πιάσουμε με διάφορους τρόπους. Η ΕΕ δεν θέλει να μας σκοτώσει, αυτό το λέει ο κ.
Τσίπρας. Η ΕΕ θέλει να υπάρχει Ελλάδα. Η ΕΕ έχει
προχωρήσει, έχει πάει σε ποσοτική χαλάρωση. Ο κ.

Τσίπρας πιστεύει ότι η ΕΕ θέλει το κακό μας.
Ερωτηθείς για τη στάση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ ο κ. Μεϊμαράκης
είπε ότι ψήφισε στο γερμανικό κοινοβούλιο τη συμφωνία.
«Δεν σημαίνει ότι επειδή μετέχουμε στο ΕΛΚ συμφωνούμε
με τα πάντα».
«Ο κ. Τσίπρας υπέγραψε ότι δεν μπορεί να γίνει κούρεμα χρέους»
Πρόσθεσε ότι «με τα πλεονάσματα που προβλέπαμε, το
χρέος ήταν βιώσιμο. Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να λέει πως
το χρέος δεν είναι βιώσιμο και να πηγαίνει στο ΔΝΤ και την
ΕΚΤ και να το λέει αυτό την ώρα που στο καταστατικό
τους, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν χώρες με πρόβλημα χρέους».
Σημείωσε ότι «σε αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε ο κ.
Τσίπρας, παραδέχεται το PSI, και την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012. Υπέγραψε το ότι δεν μπορεί να γίνει κούρεμα χρέους»

κριτική»
Με τη σειρά του, ο Μάκης Γιομπαζολιάς τον ρώτησε για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και γιατί δεν προωθεί μια σεισάχθεια στο κεφάλαιο και τις δόσεις των
δανείων.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε:
Τα επιχειρήματα του κ. Μεϊμαράκη δεν έχουν βάση.
Έγινε ανακεφαλαιοποίηση επί Σαμαρά με 40 δισ. και δεν
καλύφθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Η ανάγκη για την ανακεφαλαιοποίηση δεν προέκυψε τώρα, αλλά από πριν. Το θέμα
των δανείων είναι κρίσιμο. Θα προσπαθήσουμε να
προχωρήσουμε σε ξεκαθάρισμα των κόκκινων δανείων σε
σπίτια και επιχειρήσεις.
Στη δεύτερη ερώτησή του, ο κ. Γιομπαζολιάς τον ρώτησε
αν αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους
πολίτες, στους οποίους έταξε πολλά, αλλά έκανε τα μισά,
απάντησε:
Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τη λαθολογία. Έχω κάνει
την αυτοκριτική μου. Στο εσωτερικό της χώρας όλες μας οι
παρεμβάσεις ήταν φιλολαϊκές. Το μνημόνιο ήταν αποτέλεσμα μίας σκληρής διαπραγμάτευσης.
Απαντώντας σε τοποθέτηση του κ. Μεϊμαράκη, μίλησε
για την Ευρώπη, τονίζοντας ότι είναι «η Ευρώοη είναι ένα
πεδίο πολιτικής και ταξικής πάλης, όπου υπάρχουν πολιτικά στρατόπεδα. Ο κ. Τσίπρας συνέχισε λέγοντας ότι οι
σύμμαχοι της ΝΔ στην Ευρώπη είναι η Μέρκελ και ο Σόιμπλε:
Υπάρχει το στρατόπεδο της ευρωπαϊκής δεξιάς, όπου
την ηγεμονία έχουν η κυρία Μέρκελ και ο κ.Σόιμπλε. Αυτοί
είναι οι σύμμαχοί σας.
Εσείς πηγαίνετε χέρι-χέρι με τον Σόιμπλε και τη Μέρκελ
και στα μεγάλα ζητήματα, όπως η απομείωση του χρέους.
Επιπλέον, όταν έθεσα το ζήτημα της δημοκρατικότητας
στην Ευρώπη, μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όλοι χειροκρότησαν εκτός από τους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ στο
οποίο ανήκετε.
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του πριν από τις εκλογές του
Ιανουαρίου και συγκεκριμένα ότι «θα σκίσει το μνημόνιο
και θα είναι μέρα μεσημέρι», οπως και ότι οι αγορές θα
χορέυουν πεντοζάλη» και γιατί θέλει να ξανακυβερνήσει
είπε:

«Η συμφωνία που φέραμε είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ενώ έχει πέντε σημαντικά θέματα ανοιχτά όπως το
χρέος, το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, οι εργασιακές σχέσεις,
τα κόκκινα δάνεια για να μην γίνουν πλειστηριασμοί,
καθώς και η μη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ.
«Το κρίσμο είναι να βγούμε από τη μέγγενη της επιτροπεία, κάνοντας μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό»
υπογράμμισε.
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Νέα πυρά Κουτσούμπα κατά της
Λαϊκής Ενότητας

«

Ο λαός πρέπει να προσέλθει στην κάλπη της Κυριακής συμπεριλαμβάνοντας
στα κριτήρια της ψήφου του, όχι το ποιος θα βγει κυβέρνηση, γιατί κυβέρνηση
με προγρα μ μ α τ ι κ έ ς
δηλώσεις
το
Μνημόνιο
θα
σχηματιστεί, αλλά
τι αντιπολίτευση
θα έχει» τόνισε ο
γγ
του
ΚΚΕ,
Δ.Κουτσούμπας.
Μιλώντας στον
Alpha, o κ. Κουτσούμπας εξήγησε
ότι
αν
ενισχυθεί το ΚΚΕ
τότε θα μπορέσει
να οργανώσει μια
δυναμική
λαϊκή
αντιπολίτευση
μέσα κι έξω από την Βουλή, ώστε και άμεσα μέτρα ανακούφισης να ληφθούν και ταυτόχρονα να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας
με τον ίδιο τον λαό στην εξουσία.
Εκτίμησε ότι θα υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το πρώτο κόμμα, και με καταγεγραμμένη την επιθυμία των αστικών κομμάτων, της αστικής τάξης και της ΕΕ για όσο το
δυνατόν εκτενέστερο κυβερνητικό βίο, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο βίος αυτής της
κυβέρνησης δεν εξαρτάται μόνο από τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και
από την πορεία εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης διεθνώς.
Ερωτηθείς γιατί ο λαός προτίμησε να εκδηλώσει την «αντιμνημονιακή» του διάθεση
επιλέγοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο λαός, χωρίς να ευθύνεται καθ' ολοκληρίαν ο ίδιος,
πίστεψε στα απατηλά διλήμματα και στις ψεύτικες προσδοκίες για "κάτι καλύτερο" που
καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά «από το 'κάτι καλύτερο' βρέθηκε στο τρίτο και χειρότερο μνημόνιο».
Σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό του ΚΚΕ από την Λαϊκή Ενότητα, είπε ότι καταρχήν το
ΚΚΕ διαχωρίζεται από όλα τα κόμματα του αστικού κατεστημένου, επισημαίνοντας στην
συνέχεια ότι «υπάρχουν δυνάμεις της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται ως 'αντιμνημονιακά' από την Χρυσή Αυγή έως την 'Λαϊκή Ενότητα', φυσικά το καθένα με τις δικές του
στοχεύσεις».
«Αυτά που λέει ο κ. Λαφαζάνης οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ακόμα χειρότερα
μέτρα», είπε ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος αναφερόμενος στην πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβάνοντας και τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας, είπε ότι ήταν αδιέξοδη η πολιτική
τους.
Χρέος θα υπάρχει και με την δραχμή και με το ευρώ, είπε ο κ. Κουτσούμπας επισημαίνοντας ότι ο κ. Λαφαζάνης μιλά για παραμονή στην ΕΕ, αλλά και διαπραγμάτευση του χρέους εντός της Ευρωζώνης και τονίζοντας ότι «διαγραφή του χρέους σε αυτό
το πλαίσιο, μόνο στη Δευτέρα Παρουσία γίνεται, το πολύ-πολύ να γίνει επιμήκυνση».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ
Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΥΛΗ
14 /09/2015
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561
Πληροφορίες : κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ:108
`
Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
Βάσει
της
απόφασης
55β/10/9/2015 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε Β/θμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
Η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω
κυλικείου θα πραγματοποιηθεί
υπό την προυπόθεση ύπαρξης
όλων των προβλεπόμενων από
τον Νόμο αδειών.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
28/09/2015 και ώρα 12:00μ.μ, στα
πλαίσια του κατεπείγοντος, ενώ οι
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από
την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, ήτοι από τις
15
/09/2015 εως τις 28 /09/2015 και
ώρα 11:30 π.μ.
Τα έντυπα της προκήρυξης, της

ΓΑΜΟΣ

αίτησης και της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται από
το Γραφείο Σχολείων, Στέλλιου
Μυγιάκη, Οικισμός Γεννηματά,
θέση Τσουκλίδι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής
στο διαγωνισμό και την παραλαβή
αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Κατερίνα
Γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ
τηλ:2102487894/2102480561.
Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

θριάσιο-13

Αίτημα Δημόπουλου για αύξηση των
προϋπολογισμών των νοσοκομείων

Α

ίτημα προς το
υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε
σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος, με το οποίο ζητεί
να εγκριθεί η αύξηση του
ορίου αγορών των νοσοκομείων και του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας (ΠΕΔΥ) με στόχο τη
διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας τους.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει
ότι ήδη από το 2014 οι συνεχείς μειώσεις των προϋπολογισμών για τον εφοδιασμό των
νοσοκομείων και των ΠΕΔΥ είχαν ως συνέπεια να παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων της χώρας. Το πρόβλημα διογκώθηκε
ακόμη περισσότερο κατά το τρέχον έτος, μετά την περαιτέρω μείωση κατά 100 εκατ.
ευρώ, που είχε αποτέλεσμα ακόμα περισσότεροι ασφαλισμένοι να αναγκάζονται να
προμηθεύονται φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να
επιστρέφουν στα νοσοκομεία για την εκτέλεση της φαρμακευτικής αγωγής.
Ως εκ τούτου, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ζητείται η έγκριση της επαναφοράς
του ορίου εφοδιασμού των υγειονομικών μονάδων στο ύψος του 2013, δηλαδή στο 1,8
δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Ειδικότερα, για την εξασφάλιση του εφοδιασμού των νοσοκομείων για τον προσεχή
Οκτώβριο, απαιτείται να εγκριθεί άμεσα η αύξηση του ορίου αγορών με το ποσό των
150 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο εφοδιασμός των νοσοκομείων και των ΠΕΔΥ για το 2015 έχει καθοριστεί στο ύψος του 1,5 δισ. ευρώ, όταν κατά το έτος 2014 ήταν 1,6 δισ. ευρώ, το 2013
ήταν 1,8 δισ. ευρώ, το 2012 ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ, ενώ το 2011 ήταν 2,2 δισ. ευρώ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

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

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

περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκόπουλου, μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρηση. (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 Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
σε
ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος
Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801
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