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για 567.000 Δημοσίους
Υπαλλήλους

Θα μετακινούνται θέλουν…
δεν θέλουν οι Δημόσιοι
Υπάλληλοι σε όποια θέση
αποφασίσει η Υπηρεσία
τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Μνημονίου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται
θέσπιση νέου συστήματος
"μόνιμης κινητικότητας",
τον Δεκέμβριο του 2015.
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Την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας,
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Λύκειο Ζεφυρίου: Όταν οι μαθητές
γίνονται δάσκαλοι αλληλεγγύης…
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Κυβερνητικό αλαλούμ με το ΦΠΑ 23% στην
ιδιωτική εκπαίδευση

Σ

υνεχίζονται οι παλινωδίες σχετικά με το
ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Αργά το απόγευμα της Κυριακής, η
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το μέτρο δεν θα
εφαρμοστεί στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Ωστόσο,
λίγο αργότερα, νεώτερη ανακοίνωση ακύρωσε
την προηγούμενη...
Συγκεκριμένα, μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
(ΚΥΣΟΙΠ) εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία,
μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι: «Το μέτρο της
επιβολής 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
επανεξετάζεται, με στόχο τη δικαιότερη εφαρμογή του. Ως πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση αποφασίστηκε η μη εφαρμογή του στα
ιδιωτικά νηπιαγωγεία.»
Λίγο αργότερα, όμως, εκδόθηκε νεώτερη
ανακοίνωση στην οποία δεν υπήρχε καν αναφορά στο ζήτημα του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η
πρώτη ανακοίνωση εστάλη από λάθος και χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, δε, πως παρά το γεγονός ότι

στη δεύτερη ανακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά στο
θέμα του ΦΠΑ το θέμα συζητήθηκε εκτενώς, αλλά
εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του θα εξεταστεί σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και δεν αποκλείεται να γίνουν
σχετικές ανακοινώσεις κατά τις προγραμματικές
δηλώσεις στη Βουλή.

Χ. Βερναρδάκης: «Καμία μείωση μισθού στο
Δημόσιο - Τον Οκτώβριο η αξιολόγηση»

Γ

ια την επιστροφή των «επίορκων»
δημοσίων υπαλλήλων, την αξιολόγηση,
αλλά και τους μισθούς στο Δημόσιο,
μίλησε ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, το πρωί
του Σαββάτου, στο MEGA και την εκπομπή
“MEGA Σαββατοκύριακο”
Για το πρώτο θέμα, ο κ. Βερναρδάκης ανακοίνωσε την άμεση κατάθεση Τροπολογίας,
που θα κλείνει τα “παραθυράκια" του νόμου
“Κατρούγκαλου”, «ώστε να μην μπορούν να
επιστρέψουν στις θέσεις τους εκείνοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που φαίνεται να έχουν διαπράξει
πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα», για να διευκρινίσει, ταυτόχρονα:
«Δεν είναι σωστό να μιλάμε για “επίορκους”.
Μιλάμε για διερευνητέες υποθέσεις, που έχουν
παραπεμφθεί είτε στη Δικαιοσύνη, είτε σε πειθαρχικά συμβούλια.
Είναι λάθος να ξεκινάμε από το δεδομένο, ότι έχει
πιστοποιηθεί ένα έγκλημα ή μία παράβαση.
Οτιδήποτε ρυθμίζουμε ή νομοθετούμε θα πρέπει να
έχει το στοιχείο ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και το
τεκμήριο της αθωότητας».
Σχολιάζοντας ακραίες περιπτώσεις, όπου δημόσιοι
υπάλληλοι, παρά τα βαριά αδικήματά τους επέστρεψαν
στις θέσεις τους, είπε:
«Σε περιπτώσεις που έχουμε παραπομπή για βούλε-

υμα για μεγάλα πειθαρχικά παραπτώματα ποινικού χαρακτήρα εκεί θα πρέπει να παρατείνεται η αυτοδίκαιη
αργία».
Ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης συνέχισε,
αναφερόμενος στα θέματα των μισθών των δημοσίων
υπαλλήλων και της αξιολόγησης αυτών, λέγοντας πως,
«καμία μείωση δεν θα γίνει στους μισθούς των δημοσίων
υπαλλήλων» και πως, «ο νόμος για την αξιολόγηση των
δημοσίων υπαλλήλων θα είναι έτοιμος μέσα στον
Οκτώβριο».
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Θ

Υποχρεωτική "κινητικότητα" για
567.000 Δημοσίους Υπαλλήλους

α μετακινούνται θέλουν… δεν θέλουν
οι Δημόσιοι Υπάλληλοι σε όποια θέση
αποφασίσει η Υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Μνημονίου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται θέσπιση νέου
συστήματος "μόνιμης κινητικότητας", τον
Δεκέμβριο του 2015.
Το Μνημόνιο επίσης προβλέπει πως, το
σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνει
όλες τις κενές θέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί πως, την τελική απόφαση για την "κινητικότητα" του προσωπικού θα
λαμβάνει η εκάστοτε Υπηρεσία.
Συνεπώς, θα είναι υποχρεωτική για τον
δημόσιο υπάλληλο και όχι εθελοντική, όπως
ήταν π.χ. η "κινητικότητα", που εφαρμόστηκε στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2014.
«Με τον τρόπο αυτόν», αναφέρεται στο Μνημόνιο «θα
εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης».
Οι επικείμενες αλλαγές που "φέρνουν τα πάνω - κάτω"
στο Δημόσιο
Όμως, η μόνιμη – υποχρεωτική "κινητικότητα", δεν θα
είναι το μόνο μέτρο που έρχεται στο Δημόσιο, βάσει
Μνημονίου.
Ειδικότερα,
– Τον Σεπτέμβριο προβλεπόταν η θέσπιση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΣΑ.
– Τον Οκτώβριο πρέπει να θεσπιστεί το νέο ενιαίο μισθολόγιο και να αναμορφωθούν οι μη – μισθολογικές παροχές.
– Τον Νοέμβριο προβλέπεται η θέσπιση του νέου
συστήματος "αξιολόγησης".
– Τον Δεκέμβριο πρέπει να θεσπιστεί το νέο σχήμα της
"κινητικότητας".
Πιο αναλυτικά, οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπει το
Μνημόνιο για τη Δημόσια Διοίκηση και οι οποίες πρέπει
να έχουν θεσπιστεί μέχρι το τέλος του 2015 έχουν ως
εξής:
Σεπτέμβριος
– Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του "ΟΑΣΑ – Συγκοινωνίες Αθηνών" το οποίο έχει
συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.
Οκτώβριος
– Νέο ενιαίο μισθολόγιο με ισχύ από 1η Ιανουαρίου
2016.
Στο νέο μισθολόγιο θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους
συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια
και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο
τομέα.
Θα υπάρξει αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση
με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και
την θέση του προσωπικού και ευθυγράμμιση των αδειών
με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην Ε.Ε.
– Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών,
όπως οι ημερήσιες αποζημιώσεις, οι δαπάνες ταξιδιού
και άλλα επιδόματα, με τις καλύτερες πρακτικές που
ισχύουν στην Ε.Ε., με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016.
– Επανεξέταση και σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιλογή διευθυντικών στελεχών.
Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί
έως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών
έως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον
Μάιο του 2016.
– Καθορισμός, εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημο-

σιονομικής στρατηγικής, των ανώτατων ορίων για τις
μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο
Δημόσιο, που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας
πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ
κατά την περίοδο 2016-2019.
Γι’ αυτό οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα
έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην Μεσοπρόθεσμη
Δημοσιονομική Στρατηγική που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015.
Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων
θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για τα έτη που έπονται
του επομένου (t+2).
Νοέμβριος
– Έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για την
εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου έως τον
Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017.
– Νομοθέτηση του νέου πλαισίου αξιολόγησης των
επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων.
Δεκέμβριος
– Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης "κινητικότητας":
Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής
καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις.
Την τελική απόφαση για την "κινητικότητα" του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε Υπηρεσία.
Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανομή
πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα
της Γενικής Κυβέρνησης.
– Εντοπισμός παράνομων προσλήψεων, ασφαλιστικών μέτρων καθώς και πειθαρχικών υποθέσεων και
λήψη κατάλληλων μέτρων.
– Εκπόνηση μακροπροθέσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών, που θα προταθεί
έως τον Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης, που θα παρέχει πρόσβαση
στη νομοθεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της
(ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων
διατάξεων, έως τον Δεκέμβριο του 2016.
– Πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής για εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, η
βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση
της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), και μια επικοινωνιακή στρατηγική.
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Αυτά είναι τα 48 "προαπαιτούμενα" για την πρώτη δόση

Σ

υμφωνία για την υλοποίηση από την κυβέρνηση πακέτου με 48 μεταρρυθμίσεις, επιτεύχθηκε στη διάρκεια
τής συνεδρίασης της ομάδας εργασίας του Εurogroup.
Η συνεδρίαση είχε τη μορφή τηλεδιάσκεψης, ενώ σύμφωνα
με αξιωματούχο της Ευρωζώνης, ο κατάλογος αυτός με τις
μεταρρυθμίσεις θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στους Υπουργούς
Οικονομικών της Ευρωζώνης, προκειμένου να αποσπάσει και
τυπικά την έγκρισή τους.
Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση μέσα στις επόμενες
βδομάδες, ενώ μόλις εγκριθούν και αρχίσει η υλοποίησή τους,
θα εκταμιευτεί η δόση των 2 δισ. ευρώ.
Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων, το
οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί εντός του μήνα, ώστε να υλοποιηθεί επίσης μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου και να εκταμιευθεί η
επόμενη υπο-δόση, ύψους 1 δισ. ευρώ.
Ολόκληρος ο κατάλογος των 48 "προαπαιτουμένων"
έχει ως εξής:
1. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα (εξομάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων, ενίσχυση της
διακυβέρνησης και αντιμετώπιση του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων).
Η στρατηγική αυτή, βάσει του μνημονίου, θα περιλαμβάνει
σχέδια σχετικά με τις ξένες θυγατρικές των Ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τα προγράμματα αναδιάρθρωσής τους που
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχει ως
στόχο την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδύσεων στις
τράπεζες και την επιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσοπρόθεσμα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα κάνει όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες για να υιοθετηθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας.
3. Ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Θέσπιση νέων ποινικών νομικών διατάξεων για τη φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός
ποινικός Νόμος 2523/1997 καθώς και για να αντικατασταθεί το
άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ
άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους.
Θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
επιβάλλονται βάσει του νόμου 2523/1997.
5. Θέσπιση κατάλληλων ποινών για τις απλές παραβάσεις
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής
πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση
της διαδικασίας για τον ΦΠΑ.
6. Υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την επέκταση
του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να
παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών.
7. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά του προσωπικού του ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
8. Επεξεργασία σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένου σχεδίου για την
προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών.
9. Ψήφιση συμπληρωματικής νομοθεσίας για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
10. Προώθηση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό (θέσπιση πλαισίου για τους
ανεξάρτητους φορείς, σταδιακή κατάργηση των εκ των προτέρων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.).
11. Παρουσίαση σχεδίου για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου
και συνταξιοδότησης.
12. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί ενός σχεδίου
δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις.
13. Επέκταση των ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών
του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές
και τα φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια.
14. Προετοιμασίες για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) και για τη σύσταση
ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να
εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη.
15. Εγκριση χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της
ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
16. Δημιουργία τριών κινητών ομάδων επιβολής του νόμου
με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
17. Σύγκληση διυπουργικής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.
18. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τη μείωση του ποσοστού
αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσά αντικειμένου συναλλαγής έως 120.000
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 14

4-θριάσιο

Ανησυχία των κατοίκων παραλίας
Ασπροπύργου για τα
κρούσματα κλοπών

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη
προσέλευση των
κατοίκων
η
δεύτερη
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας του Συλλόγου στο
Πολιτιστικό
Παραλίας
Ασπρ/γου. Η συγκέντρωση αυτή ήταν συνέχεια της
προηγούμενης που έγινε
πριν απο περιπου μια
εβδομάδα και είχε και αυτη
σαν στοχο την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων για
τα κρούσματα ληστειών

που παρατηρούνται ιδιαίτερα στην παραλία Ασπροπύργου.
Στην χθεσινή συγκέντρωση παραβρέθηκε ο διοικητής Ασφαλείας Ασπροπύργου κος
Κουμπούνης, ο δήμαρχος Ασπροπύργου κος Μελετίου, πολλοί δημοτικού σύμβουλοι
και συζήτησαν πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Όπως ανέφερε ο Δκτης
Ασφαλείας έχουν ενταθεί οι περιπολίες και οι ελεγχοι σε όλη την περιοχή ενω αναμένεται να παρθούν και επιπλέον μέτρα.
Σημειώνουμε εδω οτι παρολες τις προσπάθειες της Αστυνομίας τα παραβατικά
κρούσματα συνολικά στην περιοχή μας έχουν ενταθεί και ας ελπίσουμε πως με τέτοιου
είδους συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα ασκηθεί η ανάλογη πίεση ωστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα.
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Σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ
ΧΡΟΝΟ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τ

ον απολογισμό της
απρόσκοπτης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου για ένα χρόνο,
μέσα σε λίγα λεπτά, έκανε ο
Πρόεδρος του Αθλητικού
και Πολιτιστικού Οργανισμού «η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής, κατά την
τέλεση του Αγιασμού, για τη
νέα αθλητική χρονιά.
Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, αμέσως μετά τις ευλογίες της
εκκλησίας, παρόντων αθλητών και γυμναστών από όλα τα Τμήματα του Οργανισμού αλλά και πολλών γονιών που
βρέθηκαν κοντά στα παιδιά τους, ο Πρόεδρος κατά το σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε
μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Οι Γυμναστές αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι του Οργανισμού, εκτός από αθλητικό,
επιτελούν κι εκπαιδευτικό έργο. Μέσα στον ένα χρόνο λειτουργίας του το πρώην ανενεργό κολυμβητήριο αριθμεί σήμερα 900 μέλη και φιλοξενεί 2 αθλητικούς Συλλόγους. Με
την αμέριστη στήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, των συναδέλφων του Δημοτικού
Συμβουλίου και κυρίως του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού που οι παρεμβάσεις
του προς την Περιφέρεια είναι διαρκείς και καθοριστικές, προχωράμε βήμα – βήμα στην
ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Μέσα από αυτό το συλλογικό έργο, δώσαμε απάντηση στα κακόβουλα σχόλια που προέβλεπαν πως το κολυμβητήριο δεν θα λειτουργήσει. Όχι μόνο λειτουργεί, αλλά ήδη έχουν τοποθετηθεί ηλιακοί συλλέκτες για την
εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί και τηλεσκοπικό κάλυμμα για την μικρή πισίνα. Η ενεργειακή αναβάθμιση του
κολυμβητηρίου για την καλύτερη λειτουργία του, θα είναι διαρκής, κατέληξε ο Γιώργος
Μαυροειδής, καλώντας στο βήμα τον Δήμαρχο. (Δείτε τι ακριβώς είπε ο Πρόεδρος Γιώργος Μαυροειδής
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς από την πλευρά του, ευχήθηκε καλή αθλητική και πολιτιστική χρονιά σε όλους τους αθλητές κι ευχαρίστησε με θέρμη τον χορηγό
του κολυμβητηρίου, Δημήτρη Πατερδή. Αξίζει να σημειωθεί πως με την δωρεά του κ.
Δημήτρη Πατερδή και την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ διασφαλίζεται όχι μόνο η οικονομική λειτουργία των αποδυτηρίων αλλά και της μικρής πισίνας. Εξάλλου, η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου με τη μείωση του κόστους λειτουργίας και των εκπομπών ρύπων θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς καθώς και η νέα μελέτη, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Η εκδήλωση έκλεισε με επιδείξεις από όλα τα Τμήματα του Αθλητικού και Πολιτιστικού
Οργανισμού, στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά του χοροθεάτρου «Άμυνα» αθλητές του
Teakwondo, δεκάδες κολυμβητές αλλά και οι χορευτές παραδοσιακών χορών. Εξάλλου
στην είσοδο του κολυμβητηρίου είχε στηθεί μια εξαίσια εικαστική έκθεση με δημιουργίες
του εργαστηρίου. Ξεχωριστή υπήρξε και η στιγμή που ο κολυμβητικός σύλλογος
«Άλμπαντρος» πρόσφερε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, τσάντες με σχολικά είδη, για οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Τι καρδιές όλων ωστόσο και το θερμό
χειροκρότημα του κόσμου κέρδισαν οι μικροί αθλητές με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες
με προπονήτρια τη Γεωργία Καρβουνιάρη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ,
ΤΗΣ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (6/10/2015, 7.30 μ.μ.),

Θέμα 1ο :
Πρόταση για έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών, που προκύπτουν από το στόλο του Δήμου και σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών “ECO – ELASTIKA Α.Ε.”
Θέμα 2ο :
Γνωμοδότηση για τη λειτουργία της Μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης και
Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και Μηχανικής Επεξεργασίας Αυτών
για Ανακύκλωση του κ. Γεωργίου Σχίζα.
Θέμα 3ο :
Έγκριση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της μίσθωσης με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Δήμου Ασπροπύργου».
Θέμα 4ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ.
Θέμα 5ο :
Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 6.521,81€.
Θέμα 6ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της κας
Χριστοδουλάτου Φιλιώς του Γεράσιμου, για εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
Ρουπάκι.
Θέμα 7ο:
Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 18880/25-6-2015 αιτήσεως της εταιρείας
«ΤΡΑΧΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.» για τη ρύθμιση οφειλής της.
Θέμα 8ο :
Λήψη απόφασης για την : α) Έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» και β) Διάθεση πίστωσης.
Θέμα 9ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης Ρουπάκι για τον κο Τσίγκο Ιωάννη του Δημητρίου.
Θέμα 10o :
Διαγραφή των ΧΚ 1543-1548 & 1560/2015 και επαναβεβαίωση Δημοτικών
Τελών και Δημοτικού Φόρου για την ορθή χρονική περίοδο, επ’ονόματι Παπαδόπουλου Ηλία του
Δημητρίου.
Θέμα 11ο :
Λήψη απόφασης για «Έγκριση διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού
φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Ασπρόπυργου από την ΔΕΔΔΗΕ (Ι΄ 2015).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 12ο :
Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία των Τζωρτζίδη Νικόλαου του
Σέργιου και Ξύστρα Δέσποινα του Νικόλαου στην περιοχή Ρουπάκι.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 13ο :
Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία των κ. Κρασσά Αντώνιου του
Δημητρίου και κ. Μαρίνου Διονυσία του Παναγιώτη, για τη διαγραφή οφειλής τους και την έγκριση
της αποζημίωσης.
Θέμα 14ο :
Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία της κας Μαρίνου Διονυσία του
Παναγιώτη, για τη διαγραφή οφειλής της και την έγκριση της αποζημίωσης.
Θέμα 15ο :
Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία του κ. Κρασσά Δημήτριου του
Αντώνιου, για τη διαγραφή οφειλής του και την έγκριση της αποζημίωσης.
Θέμα 16ο :
Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία της κας Κρασσά Μαρίας του
Αντώνιου, για τη διαγραφή οφειλής της και την έγκριση της αποζημίωσης.
Θέμα 17ο :
Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 24077/10-8-2015 αίτηση της κας Πουμπουρίδου Ζουλφίγια του Τόλαμπεκ για τη ρύθμιση οφειλής της.
Θέμα 18ο :
Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 24681/21-8-2015 αίτηση της κας Μουγκαράκη – Δραχτίδη Ιωάννας του Ανδρέα για τη ρύθμιση οφειλής της.
Θέμα 19ο :
Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 23586/4-8-2015 αίτηση του κου Μπουγιατιώτη Παναγιώτη του Γεωργίου για τη ρύθμιση οφειλής του.
Θέμα 20ο :
Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση διαδρομής Δημοτικής Συγκοινωνίας &
Δημιουργία τριών νέων στάσεων.
Θέμα 21ο :
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ».
Θέμα 22ο :
Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ».
Θέμα 23ο :
Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ’ ονόματι Αθανασιάδης Γεώργιος του
Δημητρίου.
Θέμα 24ο :
Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ’ ονόματι Ψυχούλη Τριανταφυλλιά του
Θεοδώρου.
Θέμα 25ο :
Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ’ ονόματι Τεβρεντζίδου Ελένη του
Κων/νου.
Θέμα 26ο :
Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με αριθμό Δ0411, στους κληρονόμους Παππού Δημήτριο &
Παππού Μαρία.
Θέμα 27ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Στο Θριάσιο πεδίο υπάρχουν 19 δραστηριότητες, οι οποίες υπάγονται στην οδηγία
SEVESO II.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της:
Εξέδωσε και διανέμει 20.000 φυλλάδια, το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται στις
ενέργειες και στα μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών σε περίπτωση που συμβεί
ατύχημα μεγάλης έκτασης σε αυτές τις δραστηριότητες και το οποίο θα έχει συνέπειες
ΕΚΤΟΣ των ορίων της.
Το ΕΠΟΜΕΝΟ βήμα είναι η ΕΚΠΟΝΗΣΗ, από την Περιφέρεια Αττικής, Γενικού
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και ασκήσεις εκκένωσης για την προστασία του πληθυσμού, και το οποίο θα υλοποιηθεί σε ένα περίπου
χρόνο από σήμερα.
Με την ευκαιρία της έκδοσης του φυλλαδίου διευκρινίζουμε ότι:
1.
Στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο αναφέρονται, με απολύτως ΔΙΑΚΡΙΤΟ τρόπο
οι αρμοδιότητες της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των επιχειρήσεων
που υπάγονται στην οδηγία SEVESO II.
2.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την οδηγία SEVEZO II, έχει την ευθύνη
ενημέρωσης του κοινού, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που συμβεί μεγάλο ατύχημα, όπως
μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά
την λειτουργία μιας εγκατάστασης.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, κάνει
ότι ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ η νομοθεσία, κυρίως για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος.

θριάσιο-5

Νέος πρόεδρος της Βουλής ο Νίκος
Βούτσης με 181 ψήφους

Μ

ε 181 ψήφους, ο
Νίκος Βούτσης
αναδείχθηκε στο
αξίωμα του Πρόεδρου της
Βουλής. Υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Βούτση - σε
σύνολο 297 ψηφισάντων
βουλευτών - ψήφισαν 181
βουλευτές, ενώ καταμετρήθηκαν 113 λευκά ψηφοδέλτια και στην κάλπη
βρέθηκαν τρία άκυρα ψηφοδέλτια.
Από την ψηφοφορία
απουσίασαν ο γραμματέας
της Χρυσής Αυγής, Νίκος
Μιχαλολιάκος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Νίκος Νικολόπουλος. Ο κ. Καμμένος, πάντως, απέστειλε επιστολή στο
προεδρείο - την οποία ανέγνωσε ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης - σύμφωνα με την
οποία δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία «λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων» και γνωστοποίησε ότι αν μπορούσε να παρευρεθεί στην διαδικασία θα στήριζε την επιλογή του
ΣΥΡΙΖΑ, για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, στο πρόσωπο του Νίκου Βούτση.
Ωστόσο η επιστολή του κ. Καμμένου, δεν προσμετρήθηκε στο αποτέλεσμα ως «επιστολική ψήφος», δεδομένου ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, δεν βρισκόταν σε αποστολή της
Βουλής. Αντιθέτως, στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προσμετρήθηκε επιστολική
ψήφος του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος απουσιάζει σε αποστολή της Βουλής στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Δημόσιες ευχαριστίες Χρήστου
Παππού σε Ρένα Δούρου

Τ

ην Περιφερειάρχη
Ρένα
Δούρου ευχαρίστησε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς από το βήμα της
εκδήλωσης για τον αγιασμό του κολυμβητηρίου,
που τελέστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2
Οκτωβρίου.
«Είμαι στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσω
ότι διασφαλίσαμε ένα
σημαντικό πρόγραμμα
έργων από την Περιφέρεια για το 2015 κι ευχαριστώ γι’ αυτό δημόσια τη
Ρένα Δούρου. Ο Δήμος
Φυλής είναι πλέον ισχυρός και δεν θα αφήσουμε καμιά ευκαιρία και κανένα έργο να
πέσει κάτω» δήλωσε χαρακτηριστικά.

6-θριάσιο

Ο Βούτσης αλλάζει τον τρόπο εκλογής
των μελών του προεδρείου της Βουλής

Ν

α αλλάξει τον
κανονισμό της
Βουλής
που
αφορά
στην
εκλογή
μελών του Προεδρείου
εξετάζει ο νέος πρόεδρος
Νίκος Βούτσης, όπως
ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Ο κ. Βούτσης εξήγησε
ότι με τον ισχύοντα κανονισμό
υπάρχουν
αδυναμίες στον τρόπο
ψηφοφορίας και καταμέτρησης των ψήφων των βουλευτών κατά τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του
Κοινοβουλίου.
Συγκεκριμένα, όπως είπε σήμερα ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής για το αξίωμα του
αντιπροέδρου, Γιάννης Αϊβατίδης, έλαβε 59 ψήφους (Σύμφωνα με τον Κανονισμό οι
αντιπρόεδροι εκλέγονται με 75 ψήφους).
Στη σημερινή ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής, υπήρξαν
πέντε κάλπες: μία για τους τρεις αντιπροέδρους που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, μία
για τον αντιπρόεδρο που προέρχεται από τη ΝΔ, μία για τον αντιπρόεδρο που προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή, μία για τον αντιπρόεδρο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και
μία για τον αντιπρόεδρο που προέρχεται από το ΚΚΕ. Με βάση τον τρόπο καταμέτρησης, προσμετρώνται στο ίδιο πρόσωπο και τα ψηφοδέλτια που βρίσκονται και στις
άλλες κάλπες των αντιπροέδρων. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένας βουλευτής να ψηφίσει
μέχρι και πέντε φορές τον ίδιο υποψήφιο για το αξίωμα.
Όπως είπε ο κ. Βούτσης, ουσιαστικά πρόκειται για αδυναμία του Κανονισμού της
Βουλής, καθώς, κατά παραχώρηση, προσμετρώνται στο πρόσωπο του ίδιου υποψήφιου και ψηφοδέλτια που βρίσκονται και στις άλλες κάλπες, εφόσον φέρουν το όνομά του.
Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε κάποια πολιτική δύναμη η
οποία να ψήφισε «εν σώματι ή μεγάλο μέρος της» την υποψηφιότητα του βουλευτή της
Χρυσής Αυγής.
Ο κ. Βούτσης πληροφόρησε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι ο ίδιος δεν ψήφισε τον εαυτό του για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, κάτι που αποτελεί αρχή του
σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. «Δεν έχω βάλει ποτέ
σταυρό στον εαυτό μου. Γι αυτό, μην με περιλαμβάνετε στις 181 ψήφους που έλαβε η
υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος της Βουλής», είπε χαρακτηριστικά.

Γεροβασίλη: Η ΝΔ κάνει ό, τι μπορεί για να
υπονομεύσει τη διαπραγμάτευση του χρέους

«

Την ώρα που η
κυβέρνηση δραστηριοποιείται ενεργά, προκειμένου να
δημιουργήσει τις απαιτούμενες συμμαχίες για
την επικείμενη διαπραγμάτευση του χρέους, η Νέα
Δημοκρατία κάνει ό, τι
μπορεί για να υπονομεύσει τη διαπραγμάτευση
αυτή, βάζοντας τα μικροπολιτικά της οφέλη πάνω
από το συμφέρον του
λαού, της κοινωνίας και
της οικονομίας».
Αυτό τονίζει η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη, σε σχόλιο που εξέδωσε
με αφορμή την ανακοίνωση της γραμματέως Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης
της ΝΔ.
«Είναι οι ίδιοι», σημειώνει, «που ως κυβέρνηση χαρακτήριζαν το χρέος βιώσιμο, για
να φανούν αρεστοί στους δανειστές μας».
Η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «ο λαός έκρινε αυτή την αξιοθρήνητη
στάση στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Και, δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, εξακολουθεί να την θυμάται».
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Λύκειο Ζεφυρίου: Όταν οι μαθητές
γίνονται δάσκαλοι αλληλεγγύης…

Δ

ε
χρειάστηκαν
α τ έ ρ μ ο ν ε ς
συζητήσεις,
πολλή σκέψη, μεγάλες
καθυστερήσεις… Κάποιος
«πέταξε» την ιδέα και όλοι
οι μαθητές της Γ΄ τάξης
από το Λύκειο Ζεφυρίου
ενεργοποιήθηκαν αυτόματα. Συνάνθρωποί τους,
πρόσφυγες, που άφησαν
πίσω τα πάντα μόνο και
μόνο για να σώσουν ζωή
και οικογένειες, τους είχαν
ανάγκη. Προς τούτο, πρόσφεραν το χέρι τους δυνατά και με πολύ όρεξη, Σάββατο
πρωί
,
όπου
ξεκίνησαν με αφετηρία το
σχολείο και προορισμό την
ελπίδα…
Τρόφιμα, ρούχα και
φάρμακα, τα οποία απλοί
άνθρωποι
πρόσφεραν
από το υστέρημά τους,
μάζευαν το προηγούμενο
διάστημα οι μαθητές από
το Λύκειο Ζεφυρίου, με
σκοπό να τα διαθέσουν
στους πρόσφυγες που
συρρέουν κατά χιλιάδες στη χώρα. Γνώριζαν καλά πως ότι και να μάζευαν θα ήταν
σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων που κουβαλά ο καθένας μαζί του αλλά ήταν
απολύτως σίγουροι ότι αυτή η σταγόνα θα ήταν προσωρινό, έστω, βάλσαμο στην ψυχή
τους.
Θερμοί συμπαραστάτες της προσπάθειας των μαθητών ήταν, από την πρώτη στιγμή,
οι γονείς και οι καθηγητές τους ενώ ενεργοποιήθηκε, όσο ήταν δυνατό, ολόκληρη η κοινωνία της πόλης. Δειλά στην αρχή, πιο έντονα στη συνέχεια η μικρή τους «πραμάτεια»
μεγάλωνε και σύντομα έγινε ένας μικρός λόφος, αγάπης, αλληλεγγύης και κατανόησης.
Τα πράγματα που συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν από τα ίδια τα παιδιά στο
Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου ενώ σημαντική βοήθεια στη μεταφορά τους προσέφερε ο
αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος, που διέθεσε ένα βαν του δήμου για
αυτό το σκοπό.

Βούλτεψη: Αμήχανη η κυβέρνησηΛέει ψέμματα στον λαό

Ά

μεση ήταν η απάντηση της Νέας
Δημοκρατίας στις κατηγορίες της
κυβέρνησης για το δημόσιο

χρέος.
Η Γραμματέας Πολιτικής Τεκμηρίωσης
και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας,
κα Σοφία Βούλτεψη, απαντώντας στην
ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου σχετικά με το χρέος, κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι λέει ψέμματα στον
λαό.
«Κατανοεί κανείς εύκολα την αμηχανία
της κυβέρνησης κάθε φορά που υπενθυμίζουμε τα ψέματα του παρελθόντος. Δυστυχώς
για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και θυμάται και θα υπενθυμίζει όλα τα παραμύθια με
τα οποία παραπλάνησαν τον λαό. Και επειδή αυτός που δεν θέλει να θυμάται είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ, τους συμβουλεύουμε να μην επιμείνουν σε επιχειρήματα που παραπέμπουν
σε φίμωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αν έλεγαν λιγότερα και διάβαζαν περισσότερο, θα έβλεπαν πότε ο λαός δίνει την τελική κρίση του. Η αλήθεια ουδέποτε έβλαψε το Έθνος. Τα ψέματα, όμως, πολλές φορές
οδήγησαν την πατρίδα στην καταστροφή» ανέφερε η κυρία Βούλτεψη.
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Τ

"40 χρόνια Αισχύλεια" σε λεύκωμα

ο
βράδυ
της
Τετάρτης
30
Σεπτεμβρίου έγινε
στο παλαιό Ελαιουργείο η
παρουσίαση του λευκώματος "40 χρόνια Αισχύλεια".
΄Για το λεύκωμα και για την
πορεία των Αισχυλείων
μίλησαν ο μεταφραστής
και
κριτικός
θεάτρου
Κώστας Γεωργουσόπουλος και ο συγγραφέας
Γιώργος
Συμπάρδης.
Μίλησαν στην εκδήλωση ο
Δήμαρχος
Ελευσίνας
Γιώργος Τσουκαλάς, οι πρώην Δήμαρχοι Μιχάλης Λεβέντης και Γιώργος Γεωργόπουλος, η Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ Μαρία Βασιλείου, η προϊσταμένη της Αρχαιλογικής
Υπηρεσίας Ελευσίνας Πόπη Παπαγγελή, ο σκηνοθέτης Κώστας Κινής. Μια συγκινητική
βραδιά που θύμισε στους παρευρισκόμενους τη γέννηση του θεσμού των Αισχυλείων
και την πορεία του μέσα στο χρόνο μέχρι σήμερα που συμπληρώνονται 40 χρόνια.
Το λεύκωμα, που έγινε με την επιμέλεια της Σοφίας Καλομενίδη και του Θοδωρή
Ευστρατιάδη, μέσα από τα κείμενα πολλών ανθρώπων που πήραν μέρος στις
εκδηλώσεις και τις αναρίθμητες φωτογραφίες του σε ταξιδεύει στο υπέροχο ταξίδι της
ενηλικίωσης ενός θεσμού που συνεχίζει να τιμά και να προβάλει την πόλη μας.

Μητσοτάκης: Η Νέα Δημοκρατία θα
βγάλει την Ελλάδα από το τέλμα

Τ

ην ανάγκη η Ν.Δ.“να εμπνεύσει
με ιδανικά και αξίες τους νέους
ανθρώπους» επισημαίνει σε
δήλωσή του ο υποψήφιος για την
ηγεσία του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 41 ετών
από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας,
ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως “η μεγάλη
κεντροδεξιά παράταξη όχι μόνο πρόσφερε στη χώρα την Ευρωπαϊκή της
ταυτότητα, αλλά ήταν και παραμένει
εγγυητής της".
Σύμφωνα με τον κ.Μητσοτάκη “το ευρύτερο εθνικό συμφέρον ήταν και παραμένει η
σταθερή πυξίδα της πολιτικής της” καθώς και η μεγιστοποίηση της ελευθερίας του ατόμου, ενώ θεμελιώδες χαρακτηριστικό της παραμένει η κοινωνική ευαισθησία.“Είμαι
μέλος της από 15 χρονών. Ανδρώθηκα πολιτικά στις οργανώσεις της. Στη ΜΑΚΙ και
στην ΟΝΝΕΔ. Οταν γράφτηκα, θυμάμαι, η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ ελκυστική για
τους νέους. Ενέπνεε εμπιστοσύνη, ήταν όαση πολιτικού ορθολογισμού στην Ελλάδα
της ΠΑΣΟΚρατίας και του λαϊκισμού, μετέδιδε ενθουσιασμό και πάθος στα μέλη της”
τονίζει στέλνοντας το μήνυμά του για τη ΝΔ που οραματίζεται."Αυτή τη Νέα Δημοκρατία
θέλω να χτίσουμε από την αρχή. Αυτήν που θα κεντρίσει ξανά το ενδιαφέρον των νέων
και θα τους εμπνεύσει με τα ιδανικά, τις αξίες και τις πολιτικές της. Αυτήν που θα βγάλει την Ελλάδα από το τέλμα στο οποίο είναι βυθισμένη" τονίζει χαρακτηριστικά.

θριάσιο-7

Την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας,
συνεόρτασε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Ο

Δήμαρχος και οι
εκπρόσωποι της
Δημοτικής
Αρχής, εξέφρασαν στους
ηλικιωμένους Συνδημότες,το σεβασμό, και την
αγάπη του Δήμου, καθώς
και τις ευχαριστίες τους,
για τη συμβολή τους στην
κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη του
Ασπρόπυργου.
«Θέλουμε να συνεχίσετε
να μας συμβουλεύετε, με
την εμπειρία και τις γνώσεις σας, να εξακολουθήσετε να φροντίζετε τα παιδιά και τα
εγγόνια σας, σ΄ αυτές τις κρίσιμες ώες που περνά η Πατρίδα μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μελετίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου λέγοντας:
«Γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, θα εξακολουθήσουμε να στέκουμε
αρωγοί και συμπαραστάτες σας, μέσα από τις υπάρχουσες αλλά και με νέες κοινωνικές
δομές. Προχωρούμε, τούτες τις μέρες, στη διευθέτηση του χώρου, όπου θα ιδρυθεί και
θα λειτουργήσει το Πολυδύναμο Ιατρείο στον Ασπρόπυργο, στο δημοτικό κτίριο της
οδού Φυλής, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο.
Βάζοντας τέλος, με δική μας δαπάνη, σε ένα «Γολγοθά», που προέκυψε απ΄ τις αλόγιστες αλλαγές, που έπληξαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην πόλη μας.
Συνεχίζουμε τη στήριξη όλων των Δημοτών, και ιδιαίτερα των γερόντων, σε ό,τι αφορά
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην αντιμετώπιση των αναγκών επιβίωσης
όσων Δημοτών μας βρέθηκαν απέναντι στο σκληρό πρόσωπο της κρίσης. Με την ευχή
σας, και τη βοήθειά σας, πάμε μπροστά! Με αξιοπρέπεια. Αλληλεγγύη και Πίστη στον
Ασπρόπυργο και την Ελλάδα».
Απ΄ την πλευρά τους, τα μέλη των ΚΑΠΗ, ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για το αμείωτο
ενδιαφέρον του για τα ζητήματα που τους απασχολούν, μεταξύ άλλων και για τον αγώνα
του να αποδοθούν οι συντάξεις που είχαν κοπεί σε υπερήλικες ανασφάλιστους ομογενείς, τμήμα των οποίων ξεκινά να καταβάλλεται από αυτό το μήνα».

Δημόσιου Χρέους παραχώρησε η
Κωνσταντοπούλου

Δ

ώδεκα γραφεία διέθεσε στην Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιου Χρέους, με χθεσινή της απόφαση, η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου,ενώ
η ίδια θα διατηρήσει το μισό γραφείο που διατηρεί ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας στο κτίριο της οδού Μητροπόλεως.
Σύμφωνα με την απόφασή της - η οποία ελήφθη μία ημέρα πριν παραδώσει τα καθήκοντά της στον νέο πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση - διατίθενται στην Επιτροπή
Αλήθειας Δημόσιου Χρέους - που συστήθηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική
περίοδο - έξι γραφεία εντός του Βουλευτηρίου (14, 16, 18, 22, 122 και 123) και έξι γραφεία στο κτίριο της Βουλής, στην οδό Μητροπόλεως (606, 607, 702-703, 705 και 710).
Ακόμη,αποφάσισε να διατηρήσει για την ίδια το μισό γραφείο, το οποίο είχε διατεθεί
στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο κτίριο της οδού Μητροπόλεως. Πρόκειται για το
706 γραφείο, το οποίο και βρίσκεται δίπλα στα γραφεία της Επιτροπής Αλήθειας.

8-θριάσιο

Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία

Μ

ε
λουλούδια,
γλυκά και ζωγραφιές επισκέφθηκαν οι μαθητές νηπιαγωγείων της Γλυφάδας τα
ΚΑΠΗ της πόλης, στη γιορτή που οργάνωσε ο
Δήμος Γλυφάδας για την
Παγκόσμια Ημέρα για την
Τρίτη Ηλικία.
«Στόχος μας είναι η
Γλυφάδα να είναι μια πόλη
βιώσιμη, ασφαλής και λειτουργική για όλους τους
δημότες - ιδίως δε για τους
ηλικιωμένους συμπολίτες
μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην τρίτη ηλικία, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την παρατεταμένη κρίση που
βιώνει ο τόπος μας. Η μεγαλύτερη χαρά για εμάς έρχεται μέσα από τα γλυκά χαμόγελα
στα πρόσωπα των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, που μας ανταμείβουν με αυτό τον
ζεστό τρόπο για κάθε δράση που πραγματοποιούμε για να τους στηρίξουμε και να τους
ενισχύσουμε. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για όσα έχουν προσφέρει».
Ο Δήμος Γλυφάδας:
- Ανοίγει, για πρώτη φορά, κάθε Σάββατο, τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
- Πραγματοποιεί τους θερινούς μήνες δύο δρομολόγια καθημερινά για θαλάσσια μπάνια στην παραλία της Βουλιαγμένης, για τα μέλη των ΚΑΠΗ
- Υλοποιεί πρόγραμμα για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη, με δωρεάν εξετάσεις για όλους τους πολίτες
- Παρέχει δωρεάν ιατρική φροντίδα σε ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους μέσα
από το κοινωνικό ιατρείο
- Κατά τις ημέρες κατά τις οποίες σημειώνονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, διαθέτει
κλιματιζόμενους χώρους για την υποδοχή των ηλικιωμένων

Τραμπ: Αν οι καθηγητές οπλοφορούσαν «θα ήταν καλύτερα»

Μ

ιλώντας σε συγκέντρωση στο Τενεσί, ο επικρατέστερος υποψήφιος για το
προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων υπερασπίστηκε ανοιχτά το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, στον απόηχο της νέας σφαγής, με εννέα νεκρούς, σε
Κολέγιο του Όρεγκον. Μεγάλο ατόπημα είχε όμως και ο ανθυποψήφιός του, Τζεμπ
Μπους.
Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο της σφαγής σε
Κοινοτικό Κολέγιο του Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένας ένοπλος φοιτητής
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Με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αρχίζει τη Δευτέρα
η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων

Μ

ε την ομιλία
του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα ξεκινά ,αύριο το
απόγευμα
στις
19:30,στην Ολομέλεια
της Βουλής η ανάγνωση
των προγραμματικών
δηλώσεων της κυβέρνησης. Η συζήτηση θα
διαρκέσει τρεις ημέρες.
Κατά την πρώτη αυριανή συνεδρίαση μόνος
ομιλητής είναι ο πρωθυπουργός, ενώ την Τρίτη
και την Τετάρτη θα μιλήσουν οι υπουργοί και βουλευτές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οπότε η κυβέρνηση αναμένεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.
Νωρίτερα,θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

630.000 άνθρωποι μπήκαν παράνομα
στην ΕΕ μέχρι και το Σεπτέμβριο

Α

υτό δήλωσε ο
εκτελεστικός διευθυντής
της
συνοριακής υπηρεσίας
Frontex, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης που θα
δημοσιευθεί τη Δευτέρα.
Περίπου 630.000 πρόσφυγες και μετανάστες
εισήλθαν παράτυπα στα
εδάφη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τους πρώτους
εννέα μήνες του 2015,
όπως δήλωσε σήμερα
Κυριακή ο επικεφαλής
της κοινοτικής υπηρεσίας
Frontex, μιλώντας σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
«Καταγράψαμε περίπου 630.000 παράνομα περάσματα των συνόρων έως τα τέλη
Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Φαμπρίς Λεγκέρι.
Σύμφωνα με προγενέστερες εκτιμήσεις, περίπου 350.000 άνθρωποι είχαν μπει στην
Ε.Ε. μέσω της Ελλάδας και των ελληνοτουρκικών συνόρων.
Η συνέντευξη θα δημοσιοποιηθεί Δευτέρα.
Εν τω μεταξύ, κοντά σε συμφωνία με την Τουρκία φέρεται να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συνεργασία στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με
ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνοτουρκικά σύνορα και μετεγκατάσταση προσφύγων
στην Ε.Ε.

Τ

Τρίτη Ηλικία - ΑλλαΖΟΥΜΕ

ην Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015, επισκεφτήκαμε και τα τρία Κ.Α.Π.Η της πόλης
μας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαδολοφόνησε εννέα ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει.
Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Τενεσί, ο επικρατέστερος υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων υπερασπίστηκε ανοιχτά το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, υποστηρίζοντας πως το κύριο πρόβλημα δεν είναι η ευκολία πρόσβασης σε φονικά όπλα, αλλά η διάλυση του συστήματος ψυχικής υγείας.
Άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν οι
καθηγητές στο Κοινοτικό Κολέγιο Ούμπκουα οπλοφορούσαν. «Αν είχες καθηγητές με
όπλα, θα ήσουν πολύ καλύτερα», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας.
Αίσθηση όμως έχουν προκαλέσει και οι δηλώσεις του ανθυποψήφιου του Τραμπ,
πρώην κυβερνήτη της Φλόριδα Τζεμπ Μπους, ο οποίος την Παρασκευή δήλωσε για την
τραγωδία στο Όρεγκον ότι «πράγματα συμβαίνουν» (stuff happens).
«Είχα αυτή την πρόκληση ως κυβερνήτης, επειδή είχαμε – κοιτάξτε, πράγματα
συμβαίνουν, πάντα υπάρχει μια κρίση. Και η παρόρμηση είναι πάντα να κάνουμε κάτι
που δεν είναι απαραίτητα σωστό», είπε ο κ. Μπους.
Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2016, η σφαγή έχει φέρει στο προσκήνιο τη
συζήτηση για τη θέσπιση νόμων σχετικά με την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο
Μπαράκ Ομπάμα να δεσμεύεται πως θα πολιτικοποιήσει το ζήτημα στην προσπάθεια
να εξασφαλίσει νομοθεσία που θα μειώσει την ευκολία πρόσβασης σε επικίνδυνα όπλα.

γιάδες μας και υποσχεθήκαμε να φέρουμε τα θέματα που μας έθεσαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς συζήτηση και επίλυση.
Χρόνια Πολλά! Να είστε πάντα δυνατοί! Σας ευχαριστούμε για όλα!
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Μέρος τέταρτο:
Ανάπτυξη.

Γ

του Βασίλη Στεφάνου

Η λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους…

ια να γονιμοποιηθεί η ανάπτυξη χρειάζονται
οπωσδήποτε δύο πόλοι, ο ένας εξ αυτών πολλές
φορές αποτελείται από πολλά (μέρη) πχ, ιδέες,
επιχειρήματα, χρηματοδότηση και άλλα, τα οποία όμως
όταν συγκλίνουν δημιουργούν το θετικό (+) πόλο ο
οποίος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν ο
αρνητικός (-) σφυρίζει αλλού. Στην προκειμένη περίπτωση αρνητικός πόλος μέχρι πρότινος φέρονταν το
Ελληνικό κράτος και όλοι γνωρίζουμε πως οι αιτίες που
το απέφευγαν οι επενδυτές ήταν ποικίλες: Το φορολογικό
σύστημα το οποίο δε μένει στιγμή σταθερό, η μεγάλη
γάγγραινα της γραφειοκρατίας με τα παρελκόμενα της,
(νταβαντζίδες, μίζες κλπ), αλλά και η ανορεξία των εκάστοτε πολιτικών που έχουν τον όρο ανάπτυξη για να τον
χρησιμοποιούν μόνο στις προεκλογικές τους περιοδείες
για να γεμίζουν με αυτόν την ατζέντα των προγραμματικών τους δηλώσεων.
Ένα μεγάλο αρνητικό παράδειγμα που σχετίζεται με
την ανάπτυξη, είναι το γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στη
χώρα μας πριν από λίγα χρόνια. Ένας Ελληνοκαναδός
φραγκάτος που αψήφησε το εδώ φορολογικό σύστημα,
ήρθε στην Ελλάδα φέρνοντας μαζί με τις αποσκευές του
μια πρωτοποριακή επένδυση για την χώρα που και ο
ίδιος γεννήθηκε.
Ο Καλύμνιος σε καταγωγή επιχειρηματίας ο οποίος,
ενώ αρχικά έλαβε υποσχέσεις από τους υψηλά ιστάμενους ότι θα μπορούσε να επενδύσει στην ιδέα του και άρχισε να πηγαίνει βόλτες με τα υδροπλάνα της εταιρίας του
υπουργούς και διάφορους που του έδιναν συγχαρητήρια
και του υπόσχονταν βοήθεια, στο τέλος αφού είδε και
αποείδε μάζεψε τα μπογαλάκια του και μη τον είδατε!!!
Στο χώρο των επενδυτών οι οποίοι προέρχονται από
την αλλοδαπή και θα ήθελαν στήσουν δουλειές στην
Ελλάδα σίγουρα θα έχει διαρρεύσει το γεγονός ότι ο
Καλύμνιος επιχειρηματίας, πρόεδρος της Καναδικής αεροπορικής εταιρίας (Air Sea Lines), ήρθε στην γενέτειρα
του για μαλλί και έφυγε κουρεμένος! Αν και τα υδροπλάνα λειτούργησαν σαν εναέριο μεταφορικό μέσο για ένα
μικρό διάστημα κάνοντας πτήσεις στα νησιά του Ιονίου
και φτάνοντας μέχρι το Πρίντεζι της Ιταλίας, αν και η
Καναδική Εταιρία ξόδεψε τα 25 από τα 80 εκατομμύρια
δολάρια τα οποία προέβλεπε το πλάνο της επένδυσης
της, εδώ στη χώρα μας δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν τα
υδροπλάνα είναι πετούμενα η αν είναι θαλάσσιο είδος.
Μη γελάτε φίλοι μου, διότι δεν είναι μόνο τα συμφέροντα των μεγαλοκαρχαριών της ναυσιπλοΐας που θα έχαναν
τους πελάτες αν τα υδροπλάνα καθιερώνονταν σαν αναγκαίο μέσο μετακίνησης πληθυσμού και τουριστών, στην
προκυμμένη περίπτωση έπαιξαν ρόλο και τα συμφέροντα
των λαμογιών που άλλοι θα ήθελαν να προμηθεύσουν
την εταιρία με άγκυρες και σωσίβια αν τα υδροπλάνα
συγκαταλέγονταν στην κατηγορία του θαλάσσιου μεταφορικού μέσου και οι άλλοι που θα έπαιρναν εργολαβία για
να φτιάξουν αεροδιαδρόμους -και ας μη χρησιμοποιούταν
ποτέ-, αν τα υδροπλάνα συγκαταλέγονταν στην κατηγορία του εναέριου μέσου μεταφοράς.
Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση σημαντικό ρόλο
έπαιξε η ανίατη ασθένεια που ονομάζεται Ελληνική γραφειοκρατία, ο Άννας και ο Καϊάφας ήταν αυτοί που δεν
επέτρεψαν σε έναν ειδήμονα να αναγνώσει την Καναδική νομοθεσία που αφορά τα υδροπλάνα και να αποφασιστεί αν αυτά είναι πλεούμενα μέσα και ανήκουν στην
αρμοδιότητα του ΥΕΝ, η είναι πετούμενα μέσα και τον

έλεγχο αυτών θα έπρεπε να έχει το Υπουργείο Μεταφορών. Δόθηκε μεγάλη μάχη μεταξύ ΛΣ και ΥΠΑ για το
ποιος θα ξεφορτωθεί πρώτος τα υδροπλάνα και να μη λειτουργήσουν γραμμές που θα συνέδεαν τα νησιά του
Αιγαίου με την Αττική. Η εταιρία είχε βρει το χώρο για την
κατασκευή του πλωτού υδατοδρομίου που θα χρησιμοποιούταν ως κεντρική βάση στην Αττική, κάποιοι που ήθελαν την επένδυση είχαν υποδείξει την περιοχή μεταξύ
Φλοίσβου και ΣΕΦ, όμως οι άλλοι που δεν ήθελαν ήταν
περισσότεροι γ’ αυτό και ανακάτεψαν ένα σορό υπηρεσίες του δημοσίου όπως πχ Ολυμπιακά Ακίνητα, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης,
Πολεμικό Ναυτικό και άλλες που είχαν αποτέλεσμα οι
επενδυτές να νιώσουν στο πετσί τους ότι πίσω από όλη
αυτή τη γραφειοκρατία κρύβονταν πολύ μεγάλα οικονομι-

κά συμφέροντα και τα παράτησαν. Άντε τώρα να βρεις
τον Ελληνοκαναδό επιχειρηματία και να του πεις πως
από το Γενάρη που πέρασε τα πράγματα στην Ελλάδα
έχουνε αλλάξει, έχει φύγει το (παλαιό) και έχει έρθει το
(νέο) θα το πιστέψει;
Ας αφήσουμε όμως τον άνθρωπο ήσυχο, τα υδροπλάνα του δεν πήγαν χαμένα, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές
χώρες που εκδίδουν άδειες για υδατοδρόμια και πτήσεις
υδροπλάνων σε δυο μέρες, γιατί λοιπόν να μην πήγε σε
μια από αυτές και να έκανε τη δουλειά του στο άψε
σβήσε. Πληροφορίες λένε πως στη Μάλτα χώρα της ΕΕ
και αυτή μπορούν τα Καναδέζικα υδροπλάνα να πετούν
ακόμα και με Καναδικές άδειες, λέτε να είναι (Μακάκες) οι
Μαλτέζοι; Αλλά μιας και βρεθήκαμε στη Μάλτα καιρός
είναι να σοβαρευτούμε, να μιλήσουμε και να πούμε μερικές αλήθειες. Αν πράγματι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
θέλει να προχωρήσει το θέμα με τις επενδύσεις δεν χρειάζεται να πάει και πολύ μακριά…
Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα…
Η Μάλτα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η αγαπημένη
χώρα των Ελλήνων εφοπλιστών, βολεύει η φορολογία θα
πει κανείς, όμως εδώ που τα λέμε μια οικογένεια είμαστε
γιατί να μην παραδειγματιστούμε και εμείς από τους μη εξ
αίματος συγγενείς μας.
Ακούω συνέχεια από Έλληνες ναυτικούς, να λένε πως
είναι μπαρκαρισμένοι σε πλοία Ελληνικών συμφερόντων
μεν, αλλά με ξένη σημαία δε, φυσικά δεν αναρωτιέμαι
γιατί συμβαίνει αυτό, διότι γνωρίζω πως η εφοπλιστική
οικογένεια από ανέκαθεν ήταν ταμαχιάρα και ήθελε πάντα
να έχει και <<το σκύλο χορτάτο αλλά και την πίτα αφάγωτη>>.
Η απορία μου είναι γιατί αφού ο κόσμος το έχει
(τούμπανο) το θέμα, πως και δε το γνωρίζουν οι Έλληνες
πολιτικοί που έκαναν καραμέλα τον όρο επένδυση αλλά
δεν ξετύλιξαν ποτέ το χαρτάκι για να τον κάνουν πράξη.
Στις ΗΠΑ πήγε ο καλός μας Αλέξης για να φέρει επενδύσεις, αν είναι δυνατό, δεν ξέρει μήπως κατά που πέφτουν οι χώρες όπως ο Παναμάς, Κόστα-Ρίκα, Ονδούρα,
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Λιβερία, δυο βήματα ήτανε
από τη Νέα Υόρκη.
Εκεί έπρεπε να πάει να
ρίξει μια ματιά για διαπιστώσει από μόνος του γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές επιλέγουν τις σημαίες αυτών των κρατών, τις σημαίες της
ευκολίας όπως αναφέρονται στη γλώσσα των συμφερόντων. Με ένα διερμηνέα παρέα αν θα πήγαινε, θα μάθαινε
αμέσως ότι οι Έλληνες εφοπλιστές νηολογούν τα πλοία
τους σε αυτές τις χώρες διότι οι φορολογικές διευκολύνσεις βολεύουν στην ανταγωνιστικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς που επικρατεί παγκόσμια.
Ο πρωθυπουργός το πρώτο που πρέπει να σκεφτεί
σήμερα κιόλας είναι η λαϊκή ρήση η οποία αναφέρει το
εξής: <<Από το ολότελα καλή ειν’ και η Παναγιώτενα>>,
με λίγα λόγια να μαζέψει όλους τους Έλληνες εφοπλιστές
και να τους εγγυηθεί ότι η φορολογία στα πλοία που θα
υψώνουν Ελληνική σημαία θα είναι χαμηλότερη από
εκείνη των χωρών που τους παρέχουν τις σημαίες της
ευκαιρίας. Δε χρειάζεται να τους μιλήσει για Πατριωτισμό,
η για να βάλουνε (πλάτη), ούτε και ελεημοσύνη φυσικά, η
διεθνής οικονομία δεν αναγνωρίζει πια τέτοιου συναισθήματα, οι καιροί έχουνε αλλάξει και κανένας αυτούς που
έφτιαξαν περιουσίες με ορθόδοξους η ανορθόδοξους τρόπους,
δε
θα
τις
χαλαλίσει
έτσι
εύκολα.
Είναι και η Μάλτα, Ευρωπαϊκή χώρα είναι και αυτή δεκάδες εκατοντάδες πλοία Ελληνικών συμφερόντων είναι
νηολογημένα στη χώρα αυτή και υψώνουν τη σημαία της,
γιατί η φορολογία για τους πλοιοκτήτες είναι ευμενής και
γραφειοκρατία όπως στην Ελλάδα σίγουρα δεν υφίσταται.
Με ένα νέο μοντέλο που θα ικανοποιεί τους Έλληνες
πλοιοκτήτες πρέπει να ξεκινήσει η Ελλάδα σήμερα, ένα
μοντέλο που θα αποτρέψει τη φυγή των Ελληνόκτητων
πλοίων και θα δώσει κίνητρα για την επιστροφή αυτών
που χρησιμοποιούν ξένες σημαίες στη χώρα που ανήκουν. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει πολλά λεφτά στη
χώρα, αλλά και θα είναι μια κίνηση από πλευράς κυβέρνησης που θα αποδεικνύει ότι πράγματι ορέγεται επενδύσεις και δεν κάνει την κουβέντα όπως την έκαναν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις για να συντηρούν ένα άλλοθι
και να έχουν καλυμμένα τα νότα τους. Τα βαπόρια έχουν
πολλά λεφτά, τα λεφτά τα έχει μεγάλη ανάγκη η χώρα μας
και γ΄ αυτό θα πρέπει να κάνει και κάποιες υποχωρήσεις
και να γλυκάνει τους πλοιοκτήτες, τα βαπόρια επίσης
δίνουνε δουλειά και σε χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς και
αυτό το γεγονός πρέπει να το προσέξει πολύ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί αν θα συνεχίσει την τακτική
που ακολουθήσαν οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά στο θέμα αυτό, τότε δε θα χάσουμε μόνο τα
αβγά θα χάσουμε και τα καλάθια. Και κάτι άλλο ακόμα,
μπορεί τα βαπόρια να μην έχουνε φτερά και έλικες όπως
είχανε τα υδροπλάνα που πέταξαν παίρνοντας μαζί τους
την επένδυση του Ελληνοκαναδού επιχειρηματία, έχουνε
όμως προπέλες που σημαίνει ότι το ίδιο εύκολα μπορούν
να μας αφήσουν με την ανάμνηση ότι κάποτε η Ελλάδα
υπήρξε η
πρώτη χώρα στον κόσμο που είχε τη
μεγαλύτερη ναυτιλία…
Ο θετικός πόλος από εδώ και στο εξής θα πρέπει να
είναι η Ελλάδα για να μπορέσει να ελκύσει επενδυτές που
θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρησιακά και
ψάχνουν χώρες με σταθερή κυβέρνηση, σταθερό φορολογικό σύστημα, με ορθούς περιορισμούς στις δραστηριότητες, ορθούς νόμους και χωρίς γραφειοκρατικά
τερτίπια. Έτσι μόνο θα μαζευτούν επενδύσεις, διαφορετικά κανένας ξένος η ομογενής δε θα φέρει τα ωραία του
λεφτά στην Ελλάδα, για να το κάνει αυτό θα πρέπει να
νιώσει στο πετσί του ότι μεταφέρει το μέλλον του όχι στην
(Παλιά) Ελλάδα αλλά σε ένα (Νέο) οικονομικό παράδεισο…
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10-θριάσιο

Νίκη εκτός, ο Άτταλος Νέας
Περάμου 2-0 τον Ασπρόπυργο

Κ

αλή εμφάνιση ο Άτταλος Νέας Περάμου στον
Ασπρόπυργο όπου νίκησε την τοπική Ένωση
Πανασπροπυργιακού Δόξας με 2-0
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Αμπαζίδης 48’ και Κατσίκης

Στην 2η αγωνιστική της Α’κατηγορίας
Δυτικής Αττικής
σημειώθηκαν τα
εξής αποτελέσματα:

Ο Μεγαρικός 3-0 εκτός
την Ενωση
O Mεγαρικός πέρασε σαν σίφουνας από το δημοτικό
γήπεδο της Μαγούλας και επικράτησε της Πανελευσινια-

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-3

59’.
Ο Ασπρόπυργος είχε δύο δοκάρια. Στο 22’ ο Ατματζίδης (φάουλ) και στο 64΄ ο Τσεβάς (κεφαλιά).
Πολύ καλή η διαιτησία του Κορδολαίμη.
Βοηθοί: Φαρμάκης-Κρέτσιμος.
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ (προπονητής
Κώστας Κρασώνης): Βανδώρος, Ευσταθιάδης, Τσιανάκας, Βάσης, Στεφανίδης (55’Τσεβάς), Νάκας, Γεωργιάδης
(74΄Κυριακίδης), Κουσίδης, Μεϊμαρίδης (84΄Παναγιώτου), Καλογρίδης, Ατματζίδης.

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (προπονητής Κώστας
Λινάρδος): Σταθόπουλος, Νικολάου, Κουτσομύτης, Στάθης, Γαλανός, Ασλανίδης, Μπαγδάτογλου(90+3 Αριστόπουλος), Βάσης, Χωραβάτης (83΄Ρέντζος), Κατσίκης,
Αμπαζίδης (63΄Παπαδόπουλος).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-1

ΑΣΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΠΑΟK
MANΔΡΑΣ 1-2
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ 3-1

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 1-1

Η Λάρισα 3-1 τον Πανελευσινιακό

Η

Λ ά ρ ι σ α
συνεχίζοντας
τις
έξοχες
εμφανίσεις
της επικράτησε στην
έδρα της του Πανελευσινιακού με 3-1.
Τα
τέρματα
σημείωσαν οι: Μαρουκάκης
(13΄56’),
Λαμπρόπουλος 66’.
Για λογαριασμό του
Πανελευσινιακού
σκόραρε ο Μπάνκο
66’.
ΑΕΛ:
Kαβουσάκης, Νικολακάκης, Μονιάκης,
Βέρτζος, Γιοβάνοβιτς, Αναστασόπουλος (46’ Λαμπρόπουλος), Μπανούσης (72’
Κομεσίδης), Ουρτάδο, Ροβίθης (61’ Πάτο), Μπουντόπουλος, Μαρουκάκης
Πανελευσινιακός: Μπαντίκος, Βιγιαφάνε (63’ Χαλιώτης), Μποτωνάκης, Τσίγκρος,
Τσολακίδης (66’ Μπαρμπόσα), Κασνέτσης, Λίτσος, Νικολάου, Κακάρας (33’ Κορνελάτος), Μπλάνκο, Πλαβούκος.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Θανάσης Δημόπουλος: “Χαίρεσαι να παίζεις σε τέτοια γήπεδα όπως το σημερινό και
κάτι τέτοια γήπεδα είναι σημαντικά. Χάσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 1-0 και στη
συνέχεια όταν καταφέραμε και μειώσαμε, δεχθήκαμε και το τρίτο γκολ.
Η ΑΕΛ έχει πολύ καλούς παίκτες σε όλους τους τομείς που στην καλή τους ημέρα
μπορούν να νικήσουν τους πάντες. Παίξαμε τακτικά, αλλά είχαμε προβλήματα. Εμείς θα
παλέψουμε για να σώσουμε την κατηγορία”.
Θοδωρής Λίτσος: “Για εμάς είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι σαν νεοφώτιστη ομάδα
στην κατηγορία. Δεν έχουμε ούτε ένα μήνα προετοιμασίας, αλλά ξέραμε που ερχόμασταν και το επίπεδο της ΑΕΛ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δύνατά, αλλά το
δεύτερο τέρμα αποσυντόνισε. Θα παλέψουμε για την παραμονή στην κατηγορία”.

κής Ενωσης με 3-0 στην πρεμιέρα της Β΄κατηγορίας.

Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κουστέρη σημείωσαν οι: Σάλτας, 41’ Διαμαντόπουλο 54΄ Δέσκος 55’.
Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι με τους: Χατζόπουλο(39’) και Κωνσταντή(62’).
Διαιτητής ο Παπαχρήστος. Βοηθοί: Κορέστη-Νατσιόπουλος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ: Αδάμ, Γκιάτης(62’ Χρηστάκης
Ε.), Καριστινάκης, Δρούλιας, Οικονομόπουλος, Προίκας,
Κουσκούρτης, Χρηστάκης Γ.(51’ Λογοθέτης0, Κωνσταντής, Πέππας, Καλαθάς(26’ Χαραλαμπίδης).
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Στρατούρης, Μωραΐτης, Τοπάλης,
Σάλτας Α., Σάλτας Γ. Χατζόπουλος, Δέσκος, Νότα(70’
Λουκάς), Διαμαντόπουλος(78’ Μενηδιατης), Σαμαρτζόγλου(54’ Φυλακτός), Τζαφέρης
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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.

12-θριάσιο

"Έχω τη δύναμη να ξανακάνω τη
Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση" τόνισε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο

κ.
Μητσοτάκης
τόνισε επίσης ότι
"πολλοί νέοι έχουν
γυρίσει την πλάτη στη Νέα
Δημοκρατία, διότι δεν παράγουμε πολιτική που να
αφορά τους πολίτες".
"Αυτό που έχουμε δεν
πουλάει. Αν η ΝΔ ήταν
μαγαζί, θα ήταν μαγαζί γωνία, αλλά που έχει ξεπουλήσει" συμπλήρωσε, ενώ
αναφέρθηκε σε "ανανέωση
προσώπων
που
θα
κατοχυρώεται θεσμικά" απάντησε σε ερώτηση για το σχέδιο επαναφοράς του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε σε "καταστατικές
αλλαγές, ωστε πολίτες να επιλέγουν υποψήφιους βουλευτές".
Στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντάς τον
"άσχετο" και λέγοντας ότι ο ίδιος ως υπουργός εφάρμοσε το νόμο που βρήκε για το
Δημόσιο. "Διαπραγματεύτηκα και δεν αναγκάστηκα σε νέες απολύσεις. Δεν διαπραγματεύτηκα τις απολύσεις, τις κληρονόμησα" είπε και πρόσθεσε: "Ουδέποτα συνέδεσα την
αξιολόγηση με απολύσεις, έκανα και απολύσεις επιόρκων που είμαι περήφανος" όμως
"έκανα απολύσεις που μου επιβλήθηκαν και δεν κοιμάμαι καλά όταν τις σκέφτομαι".
"Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός «υπουργός των απολύσεων». Οι απολύσεις δεν ήταν
νόμος Μητσοτάκη" ξεκαθάρισε.
Όσον αφορά τον κ. Τζιτζικώστα, τον χαρακτήρισε "νέος με ικανότητες, αλλά με πρόβλημα το ασυμβίβαστο, η πιθανή εκλογή του θα οδηγήσει σε δυαρχία".
"Όλοι οι υποψήφιοι είναι φίλοι μου" δήλωσε για τους συνυποψηφίους του για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ξεκαθάρισε για τα σενάρια διάσπασης ότι "κανείς δεν
πρέπει να συζητάει θέμα διάσπασης. Η ΝΔ ανήκει στον κόσμο της, υπάρχουν στελέχη
με σημαντική διαδρομή και ιστορία. Η ΝΔ δεν έχει μετοχολόγιο ούτε βασικό μέτοχο. Έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα που δεν ευνοεί τη δυαρχία" και απάντησε "δεν συμμετέχω σε δείπνα" αναφορικά με τις διεργασίες και τις ζυμώσεις.
Για τον κ.Μεϊμαράκη "δεν ξέρω αν μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση της παράταξης. Θα είμαι πολύ πιο τολμηρός στις αλλαγές από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη" ενώ για
τον Απόστολο Τζιτζικώστα συμπλήρωσε "προφανώς ο κ. Τζιτζικώστας θα πρέπει να
ορίσει ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας".
Για τον κ. Γεωργιάδη: "Εχει το θάρρος της γνώμης του. Εχω καλή προσωπική σχέση
μαζί του" ενώ πρότεινε να "ανανεώνεται η εμπιστοσύνη στον πρόεδρο του κόμματος
κάθε τέσσερα χρόνια".
Για την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: "Η επίλυση του Κυπριακού θα εκτονώσει τα ελληνοτουρικικά, και αυτή τη φορά δίνω αυξημένες πιθανότητες.
Θα υποστηρίξουμε την επίλυση του Κυπριακού για να εκτονωθούν οι σχέσεις". Αναφορικά με τα Σκόπια και τη Ρωσία: "Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των εταίρων μας.
Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε συνεργασίες με τη Ρωσία ή το
Ιράν, που είναι ευκαιρία. Ανοίγονται οικονομικές ευκαιρίες".
"Θα συζητήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα τον παρακαλέσουμε κιόλας. Αυτή ήταν
η θέση μου προεκλογικά" είπε σχετικά με τα σενάρια συνεργασίας που προεκλογικά
"πρόκρινε" ο κ. Μεϊμαράκης, ενώ για τα νομοσχέδια που θα έρθουν για ψήφιση είπε:
"Δεν θα ψηφίσουμε νέους φόρους. Αυτό να το ξεχάσουν. Θα αισθάνονται την ανάσα της
ΝΔ από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να πορευτεί με τον κ. Καμμένο, με τα ομοφοβικά θέματα. Είναι εκ δεξιών της ΝΔ οι Ανεξάρτητοι Ελληνες. Ο κ. Καμμένος λογίζεται ως ακροδεξιός".
Για τις συλλογικές συμβάσεις: 'Πιστεύω στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Αν καταλήξουν σε αυξήσεις, θα τις χαιρετίσω".
Για τον Πρόεδρο της Βουλής: "Δεν θα ψηφίσω τον κ. Βούτση, γιατί δεν θέλω να καώ
δύο φορές (σ.σ. εννούσε την κ. Κωνσταντοπούλου)".

Νέο κόμμα προανήγγειλε ο
Αλέξης Μητρόπουλος

Μ

ε βάση τον φορέα της ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας
και του Κοινωνικού Κράτους) ο Αλέξης Μητρόπουλος προανήγγειλε πως θα
κατέβει στις επόμενες εκλογές με νέο πολιτικό σχηματισμό.
Την αποκάλυψη έκανε ενώ πρόσθεσε για τις συντάξεις: "Η κυβέρνηση ανέλαβε να
καταστρέψει ό,τι υπάρχει παραδοσιακά στο ασφαλιστικό σύστημα".
Ο κ. Μητρόπουλος τόνισε μάλιστα πως "έρχονται κλιμακωτές μειώσεις 15-20% για να
πιάσει η κυβέρνηση τους ποσοτικούς στόχους και του 2016".
Ο κ. Μητρόπουλος πρόσθεσε: "Το δόγμα είναι όσο λιγότερη σύνταξη και όσο μικρότερο χρονικό διάστημα για σύνταξη. Θέλουν να μηδενίσουν την απόσταση από την
έξοδο από το εργοστάσιο μέχρι τη σύνταξη".
Όσο για το ποιοι θίγονται: "Θίγονται όλοι. Και οι σημερινοί συνταξιούχοι και οι επόμενοι συνταξιούχοι. Ακόμα κι αυτοί που έχουν θεμελιώσει. Πλήττονται οι απόκληροι των
συντάξεων, όσοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις. Οι γυναίκες και οι νέοι θίγονται πιο
πολύ. Οι μισοί δε θα βγουν στη σύνταξη και οι άλλοι μισοί με πολύ μικρή μείωση".
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.
Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 2105546117.
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληροφορίες: κα Αναπλιώτη
Τηλέφωνο: 210-5537219
ΦΑΞ: 210-5537220
E-mail: ds@elefsina.gr
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ελευσίνας

Ελευσίνα 2 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 20829

ΠΡΟΣ: 1. Τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής
(με την παράκληση να ενημερωθεί
η υπηρεσία σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος)
2. Αναπληρωματικά μέλη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση
την
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας,
προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκποίηση τεμαχισμένης ξυλείας Δημοτικού ΚΔΑΥ με
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της από τσιμεντοβιομηχανία.
2.
Λήψη απόφασης για τη λύση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του
Ν. Μίληση και ΣΙΑ ΕΕ για την Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της
Υπηρεσίας και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του
Δήμου.
3.
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών έργων 2015.
4.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € για την συμμετοχή
του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων προαγωγής Υγείας.
5.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 812,96 € για την συντήρηση
και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού κεντρικών κτιρίων Υπηρεσιών του Δήμου (Σ)
6.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για αποζημίωση
λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με την 2/2001 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού στη
Μαγούλα.
7.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.136,30 € για την
υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές Πολιτιστικές Υπηρεσίες για το Νέο Δήμο Ελευσίνας»
(Σ)
8.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για λοιπές
αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
9.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για λοιπούς
φόρους
10.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για αποζημίωση
μελών επιτροπής ελέγχού επικίνδυνων κτισμάτων.
11.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωμή
οφειλών της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης.
12.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για επίδομα σε
κωφάλαλα άτομα.
13.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για επίδομα
στεγαστικής συνδρομής.
14.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 148.498,52 € για συντήρησηευπρεπισμό κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων ΔΕ Ελευσίνας (Σ).
15.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.365,30 € για την προμήθεια
Φωτοτυπικών – Εκτυπωτικών Μηχανημάτων.
16.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 € για την προμήθεια
επίπλων γραφείου και σκευών.
17.
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της
υπ’αριθμ. Κατάθ. 17707/2012 προσφυγής της κας Καζανά Φωτεινή
18.
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της
υπ’αριθμ. Κατάθ. 20109/2013 προσφυγής της κας Καζανά Φωτεινή
19.
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της
υπ’αριθμ. Κατάθ. 23553/2014 προσφυγής της κας Καζανά Φωτεινή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Εξιχνιάσθηκαν οκτώ υποθέσεις διαρρήξεων
σε σπίτια με λεία πάνω από 41.000 ευρώ

Ο

κτώ
υποθέσεις
κλοπών και διαρρήξεων που διαπράχθηκαν σε σπίτια, στo
Ηράκλειο, με λεία χρήματα,
κοσμήματα και διάφορα
αντικείμενα
συνολικής
χρηματικής αξίας άνω των
41.000 ευρώ εξιχνιάστηκαν
από την Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Ηρακλείου με τη
σύλληψη ενός 24 χρονου,
ενώ αναζητείται και ένας
συνεργός του.
Η σύλληψη του έγινε λίγο μετά την είσοδο του ίδιου και του συνεργού του σε σπίτι
55χρονης όπου έκλεψαν σιδερένιο κλωβό ασφαλείας που περιείχε χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα, συνολικής χρηματικής αξίας 28.000 ευρώ και στη
συνέχεια διέφυγαν με Ι.Χ.φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 24 χρονος για να
εντοπισθεί στη συνέχεια από αστυνομικούς.
Από την συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς με ένα ακόμη άγνωστο δράστη που αναζητείται κατά το χρονικό διάστημα από 13.08 έως 27.09.2015 είχαν
διαπράξει με την ίδια μέθοδο, άλλες επτά κλοπές-διαρρήξεις σε οικίες, στην ευρύτερη
περιοχή του Ηρακλείου, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές
(ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοκάμερα κ.λ.π.) και διάφορα προσωπικά αντικείμενα
συνολικής χρηματικής αξίας 13.660 ευρώ.
Το Ι.Χ.φορτηγό αυτοκίνητο κατασχέθηκε και η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου,ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Συνελήφθη 16χρονος για επεισόδια στo
Πολυτεχνείο

Ε

νας 16χρονος συνελήφθη για τα
επεισόδια που έγιναν, τις πρώτες
πρωϊνές ώρες της
δευτέρας,στην περιοχή
του
Πολυτεχνείου.
Ειδικότερα,
περίπου 50 άτομα
πέταξαν
μολότοφ
κατά αστυνομικών
δυνάμεων
που
βρίσκονταν
στην
περιοχή, ενώ έκαψαν
και δύο κάδους απορριμμάτων. Από τα
επεισόδια δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Τηλέφωνο: 2132014904
ΦΑΧ:
2105551795
Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα
Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία
e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»
Μάνδρα 2.10.2015
αριθμ.πρωτ 19071
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
αριθμ.μελέτης: ΔΠ42/2015
ΚΑ: 20.6699.0003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επανάληψη ο πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με
τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί
στο ποσό των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας όπως
περιγράφεται στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20.10.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών
στις 9:30 πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Μέγαρο Στρ. Νικ. Ροκα
45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά από συννενόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα της δημοπρασίας εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

θριάσιο-13

Πλημμύρισε ο Βόλος από τουρίστες,
αλλά η αγορά είναι κλειστή

Τ

ρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια έχουν
"δέσει" από το πρωί
στο λιμάνι του Βόλου και η
πρωτεύουσα της Μαγνησίας έχει "πλημμυρίσει"
με περισσότερους από
8.000 επισκέπτες, αφού τα
τρία πλοία μεταφέρουν
5.684 τουρίστες και 2.362
μέλη πλήρωμα.
Τα
κρουαζιερόπλοια
"Voyager","Costa Pacifica"
και το "Εuropa 2" κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου μεταξύ 6.30 και 7.30 το πρωί.
Ειδικότερα,το κρουαζιερόπλοιο "Voyager", με σημαία Μπαχάμες, μεταφέρει 664 επιβαίνοντες και θα αναχωρήσει από το Βόλο στις 5 το απόγευμα.
Μία ώρα αργότερα θα αποπλεύσει το «Εuropa 2» με σημαία Μάλτας που μεταφέρει
826 επιβαίνοντες με προορσμό την Πάτμο.
Το μεγαλύτερο από αυτά το "Costa Pacifica", με σημαία Ιταλίας, που μεταφέρει 4.164
επιβαίνοντες θα αναχωρήσει στις 7 το βράδυ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.
Οι τουρίστες που βρίσκονται στο Βόλο επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πόλης,τα
μνημεία του Βόλου και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ πολλοί είναι και αυτοί που
αναχώρησαν με λεωφορεία για το Πήλιο και τα Μετέωρα.
Απογοητευτική,όμως,είναι η κατάσταση στην αγορά καθώς ο εμπορικός κόσμος του
Βόλου,δεν κατάφερε να βρει φόρμουλα και κοινο πεδίο δράσης,ώστε η αγορά του
Βόλου και κυρίως το εμπορικό κέντρο να λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών,με αποτέλεσμα τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.
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14-θριάσιο

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 -

ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο ΣΕΛΙΔΑ. 3 ευρώ (σ.σ.: ο νέος συντελε-

στής πρέπει να είναι 0,8%

από 1% που είναι σήμερα).
19. Εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό, την
αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο.
20. Με βάση το 20ό προαπαιτούμενο, οι Αρχές θα εφαρμόσουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα
πληρωμών δυναμικότητας. Θα τροποποιήσουν τους κανόνες
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος
τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς.
Θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς
φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με
παράλληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής. Θα εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια
της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας
την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.
21. Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης
του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.
22. Χάραξη του χάρτη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
23. Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα ξεκαθαρίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες ιστοσελίδας μέσω της
οποίας θα αναγγέλλονται ηλεκτρονικά οι δημοπρασίες.
24. Ενέργειες ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να αποκτήσει πρόσβαση σε
πηγές διοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Νόμου 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους
4254/2014 και 4258/2014 και το Μνημόνιο Συνεννόησης που
υπεγράφη στις 17/4/2014 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του υπουργείου
Οικονομικών (ΓΓΠΣ), του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ.
25. Υπαγωγή στο ETEA όλων των Ταμείων επικουρικών
συντάξεων και διασφάλιση ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά Ταμεία θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2015.
26. Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες
σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο
του 2016.

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-

27. Τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 για
τη σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπιση απαίτησης για τη
φορολογική διοίκηση και τη διοίκηση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης για τη συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα,
και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με
παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες
(με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ).
28. Εφαρμογή του νόμου για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
στον δημόσιο τομέα.
29. Εφαρμογή του νόμου 3865/2010 για τον δημόσιο τομέα
και επαναφορά ως ημερομηνία εφαρμογής της 1/1/2015.
30. Έκδοση όλων των Υπουργικών Αποφάσεων για την
εφαρμογή των πρόσφατων συνταξιοδοτικών αλλαγών.
Οι αποφάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι
και οι κατώτατες συντάξεις θα πρέπει και αυτές να αποτελούν
αντικείμενο περικοπής για όσους φεύγουν πρόωρα στη
σύνταξη (π.χ. για όσους φεύγουν στα 62 με 15 χρόνια προϋπηρεσίας).
31. Περαιτέρω αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία ώστε
να ξεκαθαριστεί ότι ακόμη και γι’ αυτούς που θα διατηρήσουν
το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67 με λιγότερα από
40 χρόνια προϋπηρεσίας, η περίοδος καταβολής εισφορών θα
πρέπει να αυξηθεί σταδιακά στα 40 χρόνια μέχρι το 2022.
32. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση του
φαινομένου των «κόκκινων» δανείων.
33. Αυστηροποίηση κριτηρίων για την προστασία της
πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό και προσαρμογή
του νόμου για την πτώχευση των νοικοκυριών ώστε να ενσωματώσει τις προτάσεις των θεσμών.
34. Ενεργοποίηση του κυβερνητικού συμβουλίου για το
ιδιωτικό χρέος.
35. Υιοθέτηση της πρότασης του ΟΟΣΑ για το άνοιγμα του
επαγγέλματος του φαρμακοποιού (ιδιοκτησία φαρμακείων και
από μη φαρμακοποιούς).
36. Υιοθέτηση της δεύτερης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και
ειδικά των προτάσεων για τα αναψυκτικά αλλά και τα πετρελαϊκά προϊόντα.
37. Σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση των
αλλαγών που απαιτούνται σε διυπουργικό επίπεδο ώστε να
προχωρήσει η απελευθέρωση των αγορών.
38. Λήψη μη αναστρέψιμων βημάτων για την πώληση των
περιφερειακών αεροδρομίων με τους υφιστάμενους όρους
στον υποψήφιο αγοραστή που έχει ήδη επιλεγεί.
39. Εφαρμογή όλων των ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί

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)

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

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.
με την κυβέρνηση για την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων που εκκρεμούν από το ΤΑΙΠΕΔ.
40. Είσπραξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και αποσύνδεση των
εισπράξεων επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές
από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013.
Με τον καθορισμό των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να
εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση.
41. Αλλαγή της νομοθεσίας για την περίοδο προστασίας των
φαρμάκων (πατέντες) αλλά και του μηχανισμού τιμολόγησης.
42. Δημοσίευση εγκυκλίου για τις συνταγογραφήσεις στη
«Διαύγεια» και αποστολή της στην ΗΔΙΚΑ.
43. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το πάγωμα των επιστροφών για τις ιδιωτικές κλινικές στα επίπεδα του 2015 μέχρι
και το 2018.
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το πάγωμα των επιστροφών για τις διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι το 2018 (ή ακόμη
και για μείωσή τους στην προοπτική μείωσης τιμών).
44. Κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1117/2015,
με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν
αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συμπεριφορά και
σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση και για μη
συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης
(επαναφορά προηγούμενης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ).
45. Έγκριση της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου
και του σχετικού ειδικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018.
Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μεταρρυθμισμένου συστήματος πληρωμών δυναμικότητας (συμπεριλαμβανομένου ενός προσωρινού και ενός μόνιμου μηχανισμού)
και τα προϊόντα ΝΟΜΕ.
46. Ακύρωση του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 που
αφορά τη δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων
στο Δημόσιο.
47. Εξεύρεση «ισοδύναμου» αν η κυβέρνηση αλλάξει τις
προβλέψεις που αφορούν την επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση.
48. Επανεξέταση και κατάργηση των προβλέψεων για το
συνταξιοδοτικό σύστημα που θεσπίστηκαν με τον νόμο
4325/2015 και 4331/2015 (άρθρα 21, 24, 28, 31, 37, 38, 39,
75, 76) σε συμφωνία με τους δανειστές.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η
ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

«Πωλούνται» 30.000 καταπατημένα Όλο το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ
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16-θριάσιο

«

Ξεπαγώνει» από το υπουργείο Οικονομικών ένα
φιλόδοξο σχέδιο νόμου που είχε ετοιμαστεί από την
προηγούμενη κυβέρνηση την άνοιξη του 2014,
ωστόσο, δεν ψηφίστηκε ποτέ από τη Βουλή.
Σύμφωνα με την Ημερησία, ο λόγος για το νομοσχέδιο
που επιτρέπει την εξαγορά των
καταπατημένων ακινήτων του
Δημοσίου, τα οποία ανέρχονται
κατά πολλούς σε περισσότερα
από 20.000. Δεν αποκλείεται δε
να αγγίξουν τα 30.000 ακίνητα,
εφόσον υπάρξει ενδελεχής
καταγραφή και πλήρης εικόνα
για το ποια είναι η περιουσία του
Δημοσίου που έχει καταπατηθεί
εδώ και δεκαετίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Ημερησίας του Σαββάτου»,
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ετοιμάζουν
διορθωτικές μετατροπές του
παλαιότερου νομοσχεδίου και
θα το καταθέσουν στο τραπέζι
των δανειστών ως ισοδύναμο
για σκληρά μέτρα που προβλέπει το Μνημόνιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «λογαριασμός» από το «πωλητήριο» σε
20.000 δημόσια ακίνητα μπορεί
να ξεπεράσει το 1 δισ. και ίσως
φτάσει και το 1,5 δισ. ευρώ σε
βάθος χρόνου και ανάλογα με
την ανταπόκριση των καταπατητών.
Αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, τονίζει ότι το νομοσχέδιο
που είχε ετοιμαστεί επί υπουργίας Γιάννη Στουρνάρα είναι εξαιρετικά σημαντικό και με
καθαρή στόχευση για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος και την είσπραξη εσόδων για το κράτος. Με κάποιες
διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, μπορεί να αποτελέσει το
«κρυφό χαρτί» της κυβέρνησης Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο.
Με βάση το νομοσχέδιο που είναι ήδη έτοιμο, αλλά πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές προς όφελος των φτωχών
καταπατητών προβλέπονται τα εξής:
• Ο κάτοχος ακινήτου με ή και χωρίς τίτλους που είναι

δημόσιο ή ανταλλάξιμο και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία
του Δημοσίου δικαιούται να καταθέσει αίτηση εξαγοράς
στις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες. Ο χρόνος που θα
δοθεί είναι ένα έτος από την ψήφιση του νόμου, εκτός κι αν
υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι

θα προβλέπεται η ένταξη στη ρύθμιση όσων διαθέτουν
δημόσια έκταση επί τουλάχιστον μία χωρίς διακοπή, περίοδο και μέχρι την 31/12/2013 και εφόσον η κατοχή συνεχίζεται μέχρι και την έναρξη του νόμου. Ετσι θα εξαιρεθούν
από την ευνοϊκή ρύθμιση οι νέοι καταπατητές οι οποίοι θα
αντιμετωπιστούν αυστηρά, πιθανότατα με τσουχτερά πρόστιμα ή ακόμη και αποβολή τους από το ακίνητο, ανάλογα
με το μέγεθος της αυθαιρεσίας και φυσικά κοινωνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, άλλη θα είναι η αντιμετώπιση ενός
καταπατητή μιας μικρής γεωργικής έκτασης που τη χρησι-

μοποιεί για καλλιέργεια κι άλλη ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος που έχει κατασκευάσει εγκαταστάσεις σε παραλίες ή σε δημόσια ακίνητα.
• Μπορούν να εξαγορασθούν: α) Αστικά ακίνητα. Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, έκταση μέχρι πέντε
στρέμματα. Για περιοχές που
βρίσκονται μέσα σε σχέδιο
πόλης ή για οικισμούς που
προϋφίστανται του έτους
1923, έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου, κατά
κανόνα ή παρέκκλιση, και
οικοδομήσιμου οικοπέδου
κατά το οικείο σχέδιο πόλεως.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
εξαγορά συνεχόμενης έκτασης, εφόσον αυτή καλύπτεται
από μόνιμα κτίσματα. β) Επί
αγροτικών ακινήτων, ενιαία
έκταση μέχρι δέκα στρέμματα
και μέχρι είκοσι στρέμματα
συνολικά.
• H εξαγορά ακινήτου επί
του οποίου έχουν ανεγερθεί
αυθαίρετα κτίσματα σε καμιά
περίπτωση δεν νομιμοποιεί
τα κτίσματα αυτά. Θα δοθεί
συγκεκριμένη προθεσμία που
ο καταπατητής θα πρέπει να
υποβάλει αίτηση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης των
κτισμάτων. Είναι δηλαδή
διπλή η διαδικασία και φυσικά
διαφορετικό το κόστος της
εξαγοράς.

• Ως τίμημα εξαγοράς
ορίζεται:
α) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η αντικειμενική αξία
που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής
αίτησης εξαγοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών
ώστε το τελικό κόστος να είναι μικρότερο. Αλλωστε οι
υπάρχουσες τιμές είναι εξωπραγματικές και πολλές φορές
έως και 70% πάνω από τις εμπορικές, ειδικά για αστικές
περιοχές.
β) Για τις εντός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται υπόψη η
χαμηλότερη αντικειμενική αξία του οικείου Διαμερίσματος.

