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«Ανοίγει νέο
κεφάλαιο στη
διαχείριση των
απορριμμάτων»
Óåë. 3’10

Σ ë. 3

Ομιλία Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένας Δούρου
στο Περιφερειακό
Συμβούλιο για το Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ)

H Έκθεση «Παίζω και
Καταλαβαίνω»
στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος»Óåë. 5

Óåë. 3’14

«Η σοφία και η ζωντάνια σας πάντα μας καθοδηγούν. Είμαστε ευγνώμονες για τα μαθήματα ζωής
που, όλοι εσείς, μας δίνεται»,

τόνισε η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη απευθυνόμενη στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου.
Óåë. 2

Γλιτώνουν μειώσεις στις
Στις 22 Νοεμβρίου οι
αποδοχές τους στελέχη εκλογές για την ηγεσία της
ΔΕΚΟ και δήμαρχοι
Νέας Δημοκρατίας
Óåë. 7

Óåë. 2

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος Ι.
Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
Αχαρνές
Τουρτίδου Νικούλα Θ.
Πάρνηθος 23, 2102464914

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 31, 2102482990

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ4,
8, 12, 16, 20, 24, 28.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κατά τόπους νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 24
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 67%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου
και Λωτ του ανηψιού

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Στις 22 Νοεμβρίου οι
εκλογές για την ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας

Τ

η ν
Κυριακή
22
Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι
εσωκομματικές εκλογές
της
Νέας
Δημοκρατίας
για την ανάδειξη νέου
αρχηγού του κόμματος, όπως αποφάσισε η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα.
Αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές, ο δεύτερος
γύρος θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.
Ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ Ανδρέας Παπαμιμίκος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των τεσσάρων υποψηφίων
προέδρων για τη συμβολή τους ώστε να καταλήξουν σε
ομόφωνη απόφαση.
Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση την
ερχόμενη Δευτέρα στις 15:00, ώστε να «κλείσουν» ορισμένα διαδικαστικά θέματα.

Παρατείνονται οι συμβάσεις
εργασίας των νοσηλευτών ΜΕΘ

Π

αρατείνονται τελικά με απόφαση του προέδρου του
ΚΕΕΛΠΝΟ οι συμβάσεις των 170 νοσηλευτών που
απασχολούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. Η λήξη των συμβάσεων στις
αρχές Οκτωβρίου είχε δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα σε
δεκάδες ειδικές κλίνες των δημοσίων νοσοκομείων.
Ωστόσο, με σημερινή του απόφαση ο Αθανάσιος Γιαννόπουλος αποφάσισε τη συνέχιση της απασχόλησης των 170
νοσηλευτών που είχαν προσληφθεί μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, μέχρι
την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη νέα προκήρυξη.
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εκφράζει
την ικανοποίησή της για την επαναλειτουργία των κλινών των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, πλην όμως απαιτεί την εξεύρεση μιας μόνιμης λύσης με πρόσληψη μονίμων νοσηλευτών.
«Θεωρούμε αυτονόητη τη δρομολόγηση από την πλευρά του
Υπουργείου Υγείας, όλων εκείνων των διαδικασιών που θα απομακρύνουν κάθε ενδεχόμενο επανάληψης του παρόντος προβλήματος, ώστε να μην έρθουμε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε σε παρόμοιες χρονοβόρες και ψυχοφθόρες διαδικασίες» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΝΕ.
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Μισθοί γενικού γραμματέα
σε 5.000 υπαλλήλους ΝΠΙΔ

Μ

ισθό γενικού γραμματέα υπουργείου λαμβάνουν κατηγορίες υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς έχουν
καταφέρει να συνδέσουν τους μισθούς τους με εκείνους
των γενικών γραμματέων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε την
Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο αριθμός
των υπαλλήλων αυτών υπολογίζεται στις 5.000.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα στελέχη σε
ΝΠΙΔ έχουν δημιουργήσει «ομάδα πίεσης» για να μην
υπάρξουν μειώσεις στις απολαβές των γενικών γραμματέων των υπουργείων, καθώς οι αποδοχές τους όπως και
των ειδικών γραμματέων αποτελούν το ανώτατο όριο
αποδοχών στο Δημόσιο.
Όπως επισημαίνεται από το επιτελείο Βερναρδάκη,
υπάρχουν στελέχη σε οργανισμούς, ΝΠΙΔ που διεκδίκησαν και έλαβαν υψηλούς μισθούς, ερμηνεύοντας ως
όριο των δικών τους απολαβών το «δεν δύναται» να δοθούν μισθοί μεγαλύτεροι από ό,τι του γενικού γραμματέα
που είναι πλαφόν των ανώτατων αμοιβών για κάθε δημόσιο υπάλληλο.
Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, αυτοί αποτελούν «ομάδα πίεσης» για να μην
υπάρξουν μειώσεις στο πολιτικό προσωπικό, μια και
αυτές εμμέσως θα φτάσουν ως αυτούς. Τα στελέχη αυτά
χαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση ως μια «εργατική
αριστοκρατία» που αποτελεί τμήμα των... πελατειακών
δικτύων, τα οποία διαμορφώθηκαν από χρόνια.
Αποσύνδεση μισθών με του γγ
Το υπουργείο προτίθεται να αποσυσχετίσει τις μισθολογικές απολαβές εργαζομένων στους οργανισμούς του
Δημοσίου, ΝΠΙΔ με τις απολαβές του γενικού γραμματέα.
Ήδη το 2012, οπότε ενεργοποιήθηκαν οι μισθολογικές
αλλαγές στο Δημόσιο βάσει των μνημονιακών
δεσμεύσεων, ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα
υπουργείου και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης είχε μειωθεί συνολικά στις 4.750 ευρώ (από
5.000 ευρώ) και του ειδικού γραμματέα υπουργείου στις
4.050 (3.000 ευρώ, συν 950 ευρώ για το επίδομα θέσης
ευθύνης και 100 ευρώ για έξοδα παράστασης).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εγκύκλιο της περιόδου
εκείνης, από τον Νοέμβριο του 2012 στελέχη σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίο, που ανήκουν στο κράτος ή σε
ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, καθώς και προσωπικό των λοιπών
δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων
εταιρειών, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές
αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου (από
1.9.2012 στις 5.000 ευρώ και από 1.1.2013 στις 4.750
ευρώ).

«Η σοφία και η ζωντάνια σας πάντα μας καθοδηγούν.
Είμαστε ευγνώμονες για τα μαθήματα ζωής που, όλοι
εσείς, μας δίνεται»,

Μ

τόνισε η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη απευθυνόμενη στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου.

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των
Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» η
οποία εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου,
ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας και το ΔΟΚΑΠ διοργάνωσαν εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων. Ο εορτασμός και η μεγάλη
συμμετοχή του κόσμου ήταν μία αφορμή και
ευκαιρία, για τη Δήμαρχο, Γιάννα Κριεκούκη να
βρεθεί κοντά στους ανθρώπους της τρίτης
ηλικίας και να συζητήσει μαζί τους τα προβλήματα που τους απασχολούν. Μέσα σε μια θερμή
ατμόσφαιρα και κλίμα εγκάρδιο και φιλικό οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν περνώντας δύο ώρες
ξεγνοιασιάς. Στο ΚΑΠΗ Μάνδρας παρακολουθήσαν ειδική προβολή φωτογραφιών από δράσεις
και εκδρομές του ΚΑΠΗ δημιουργώντας μία
διασκεδαστική ατμόσφαιρα αφού τα μέλη αντάλλασσαν μεταξύ τους αστεία και πειράγματα.
«Ο σπουδαίος κοινωνικός ρόλος σας αποδεικνύεται περίτρανα τώρα την περίοδο της κρίσης….είσαστε οι ουσιαστικοί στυλοβάτες των οικογενειών σας και της κοινωνίας μας...», υπογράμμισε η κ. Κριεκούκη συνομιλώντας με τον
καθένα ξεχωριστά και ακούγοντας τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους.
Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν οι Αντιδήμαρχοι Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Ρουμελιώτη Ελένη, Ρόκας Περικλής,
Αδάμ Ιωάννα, η πρόεδρος ΔΟΚΑΠΜΕ Νερούτσου Αλεξάνδρα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κανάκης Χαράλαμπος, Δούκας
Αναστάσιος, Τσαντήλας Γιώργος.
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«Ανοίγει νέο κεφάλαιο στη
διαχείριση των απορριμμάτων»

Ομιλία Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας
Δούρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για
το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

«

Σήμερα καλούμαστε να δώσουμε το ‘πράσινο φως’ προκειμένου να μπει σε τροχιά η νέα
φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί μια αφετηρία, ένα νέο δρόμο που
θα βαδίσουμε όλοι μαζί. Όλοι όσοι
πιστεύουμε στη δυνατότητα ενός νέου,
εναλλακτικού, αποκεντρωμένου, με
δημόσιο χαρακτήρα, ορθολογικού
συστήματος, στη βάση των βέλτιστων –
περιβαλλοντικά, οικονομικά, από απόψεως δημόσιας υγείας – πρακτικών.
Ένα μοντέλο διαχείρισης που θα
συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής. Το μοντέλο ακριβώς που
αξίζει στους πολίτες της», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου στην ομιλία της στη
σημερινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η
οποία είχε ως μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για τη 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής”(άρ. 35 του
ν. 4042/2012 - ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2012).
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας της Περιφερειάρχη Αττικής:
Ο ΠΕΣΔΑ ξεχωρίζει για δύο λόγους: πρώτον,
είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς του επιστημονικού δυναμικού του ΕΔΣΝΑ που γίνεται για πρώτη
φορά και δεύτερον, συνιστά την αφετηρία για μια νέα
εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής
Σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου και την αρχή
ενός νέου κεφαλαίου
Κλείνει ο κύκλος της οικονομικά επώδυνης, οικολογικά επικίνδυνης, υγειονομικά καταστροφικής διαχείρισης των απορριμμάτων που είχε στο επίκεντρό της, ως
μοναδικό χώρο απόθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων τη
χωματερή της Φυλής

Κλείνει ο κύκλος που ήθελε μία περιοχή να
σηκώνει αποκλειστικά το βάρος μιας διαχείρισης, η οποία
βρισκόταν στον αντίποδα της σύγχρονης, ορθολογικής
διαχείρισης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

Με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ανοίγουμε ένα
νέο κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης, αποκεντρωμένης διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την
ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, τις μικρής κλίμακας
μονάδες επεξεργασίας
Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για ριζική
αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων, για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και πλέον εθνική πολιτική, μέσα
από την πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιταγές του ΕΣΔΑ
Μια αλλαγή που φέρνει στο επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
Αποβλήτων – το μεγάλο στοίχημα για την αποτελεσματική εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Γιατί αν οι πολίτες, αν οι δήμοι, αν οι δήμαρχοι
δεν πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της διαχείρισης
των απορριμμάτων, τότε αυτή θα μείνει στα χέρια των
ολίγων, εκείνων που έχουν κάθε συμφέρον, μέσα σε
αδιαφανείς συνθήκες, να δημιουργούν τις συνθήκες
εκείνες που λειτουργούν επ’
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 14

θριάσιο-3

Με διαδικασίες - εξπρές
κλείνουν προαπαιτούμενα και ιδιωτικοποιήσεις

Μ

ε διαδικασίεςεξπρές
θα
κλείσει
η
κυβέρνηση
τα
ανοιχτά μέτωπα
της συμφωνίας με
τους δανειστές,
προκειμένου να
ολοκληρωθεί με
επιτυχία εντός του
Νοεμβρίου η πρώτη αξιολόγηση. Ιδιωτικοποιήσεις, προαπαιτούμενα και αλλαγές στη φοροεισπρακτική πολιτική
στα άμεσα μέτρα προς υλοποίηση.
Ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη επαφές της κυβέρνησης,
καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει στους υπουργούς
του ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για ιδιωτικοποιήσεις και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στο
λιμάνι του Πειραιά, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα περιφερειακά
αεροδρόμια.
Ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες το στίγμα κατά την
ομιλία του στη Βουλή, καθιστώντας σαφές ότι μέριμνα
της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις
με κοινωνικό πρόσημο, υλοποιώντας ωστόσο παρεμβάσεις-τομές που πρέπει να προχωρήσουν. Το επείγον της
διαδικασίας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η
κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση τα προαπαιτούμενα,
σε ένα νομοσχέδιο, στις αρχές της εβδομάδας.
Όπως, άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει από
όλους τους υπουργούς να έχει στο γραφείο του έως την
Παρασκευή τα προαπαιτούμενα που αντιστοιχούν σε
κάθε Υπουργείο, με τη μορφή άρθρου, ώστε όλα μαζί θα
συμπεριληφθούν στο συνολικό νομοσχέδιο.
Ο οδικός χάρτης του Μαξίμου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η έναρξη της συζήτησης
για την απομείωση του ελληνικού χρέους.
Το Μαξίμου δείχνει αποφασιστικότητα να λάβει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να περάσει τον «κάβο» της
αξιολόγησης και να κερδίσει έδαφος στη συζήτηση για
μείωση του χρέους, προκειμένου να ασχοληθεί στη
συνέχεια με την ανάσχεση της ύφεσης και την ανόρθωση
της πραγματικής οικονομίας, που στενάζει.

Σε δραματικό αδιέξοδο κινδυνεύει να βρεθεί η διαχείριση
των απορριμμάτων της Αττικής

Γ. Σγουρός : Ευχολόγιο ο νέος ΠΕΣΔΑ
Δούρου, σε κίνδυνο οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις
Τους βγάζει στη σέντρα μέχρι και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος με γνωμοδότηση –
κόλαφο
Τα «8» είπα ξείπα για τη διαχείριση των
απορριμμάτων της Αττικής

Σ

ε δραματικό αδιέξοδο κινδυνεύει να
βρεθεί η διαχείριση των απορριμμάτων
της Αττικής τα επόμενα χρόνια εξαιτίας
των ανερμάτιστων σχεδιασμών της νέας περιφερειακής αρχής, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια
του σημερινού περιφερειακού συμβουλίου ο
Γιάννης Σγουρός.
Ο κ. Σγουρός χαρακτήρισε το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό – που ήταν και το μοναδικό θέμα
συζήτησης – ευχολόγιο, αφού δεν περιλαμβάνει
τίποτα το συγκεκριμένο και χειροπιαστό, με
αποτέλεσμα πλέον να κινδυνεύουν να χαθούν
πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Στο νέο ΠΕΣΔΑ δεν αναφέρεται πουθενά :
•
Σε ποιες και πόσες περιοχές, που θα
είναι αρκετές και μάλιστα διεσπαρμένες στην Αττική, θα
γίνεται η διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων.
•
Αν έχουν βρεθεί οι χώροι, αν έχει διασφαλιστεί η
κοινωνική αποδοχή, αν έχει διακριβωθεί το ιδιοκτησιακό

καθεστώς, αν έχουν βρεθεί οι πηγές χρηματοδότησης τα
βασικά στοιχεία δηλαδή εκκίνησης αυτής της προσπάθειας;
•
Πόσες μονάδες και ποιας δυναμικότητας θα
χρειαστούν για να γίνει η επεξεργασία των περίπου 2 εκ.
τόνων αποβλήτων της Αττικής.
•
Που θα γίνεται η τελική διάθεση των υπολειμμάτων, δηλαδή που θα φτιαχτούν οι νέοι χώροι ταφής στην

Αττική;
•
Πως οι δήμοι θα υποστηρίξουν λειτουργικά αυτό
το νέο μοντέλο σε συνθήκες Μνημονίου 3, όταν μόλις και
μετά βίας συντηρούν το σημερινό σύστημα αποκομιδής.

•
Ποιο είναι το κόστος του σχεδιασμού.
•
Και φυσικά πουθενά δεν εξηγείται, πως είναι
δυνατόν όλα αυτά, που δεν ξέρει κανείς που και πως θα
γίνουν, να υπάρχει πρόβλεψη ότι θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι το 2020 !!!
Την απουσία κάθε εξειδίκευσης από τον ΠΕΣΔΑ επισημαίνουν στη γνωμοδότησή τους «κόλαφο» και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ούτε λίγο ούτε
πολύ τον χαρακτηρίζουν έκθεση ιδεών, αφού δεν
προσδιορίζεται το είδος και η δυναμικότητα των
μονάδων, δεν προσδιορίζεται η δυναμικότητα και η
χωροθέτηση των ΧΥΤΑ, δεν υπάρχει προκαταρκτική οικονομική αποτίμηση, δεν, δεν, δεν …
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέχρι σήμερα εκπονηθέντα Τοπικά Σχέδια των Δήμων είναι εξίσου αόριστα και ασαφή (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) είναι
απορίας άξιο τι είδους Σχεδιασμός θα εφαρμοστεί τα
επόμενα χρόνια για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.
Ο Γιάννης Σγουρός έκανε λόγο για ασυγχώρητη
προχειρότητα σε ένα κρίσιμο θέμα και κατηγόρησε
τη διοίκηση της Περιφέρειας ότι ακύρωσε τους διαγωνισμούς μέσω ΣΔΙΤ για μια ιδεοληψία και μάλιστα
για μια ιδεοληψία που με το Μνημόνιο 3 έχει πια
καταρρεύσει.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης τόνισε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα καταστρατήγησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Και αυτό διότι πριν από
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 10

4-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ιος 06-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Άγιος Δημήτρ-

Αρ.Πρωτ. 34048

Τέλος διαμονής και παρεπιδημούντων

Τι είναι:
Το Τέλος Διαμονής και Παρεπιδημούντων επιβάλλεται στους Δήμους, όπου ισχύει το
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Πώς υπολογίζεται και ποιους αφορά:
Ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για:
•
Κάθε είδους καταστήματα, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του
καταστήματος ή παραλαβή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκά.
•
Ζυθοπωλεία και μπαρ, ανεξαρτήτως κατηγορίας
•
Κέντρα διασκέδασης
•
Αντίστοιχα καταστήματα που λειτουργούν εντός των σούπερ μάρκετ.
Και σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για:
•
Νυχτερινά Κέντρα
•
Αίθουσες χορού
•
Καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές
ταβέρνες, μπουάτ.
Πώς εισπράττεται:
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη, αναγράφεται χωριστά στα εκδιδόμενα παραστατικά και
εισπράττεται από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να τον
αποδώσει στον δικαιούχο Δήμο, εντός της προθεσμίας απόδοσης του αντίστοιχου
Φ.Π.Α.
Κυρώσεις:
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή μη υποβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με
το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι ο μη αποδίδων το τέλος
διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης.
Υποχρεώσεις:
•
Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσέλθουν άμεσα(εντός δέκα ημερών)στο Τμήμα
Εσόδων του Δήμου (Αγ. Δημητρίου 55 – 4ος όροφος) για να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες σχετικές με το εν λόγω τέλος.
•
Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου θα ασκήσει κάθε δικαίωμα
που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.
Σημαντική υπενθύμιση:
Κάθε τέλος που εισπράττεται από το Δήμο επιστρέφει και αξιοποιείται υπέρ της
πόλης και κατά συνέπεια υπέρ των πολιτών και των επαγγελματιών που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτή.
Άγ. Δημήτριος, 6-10-2015

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Χρίστος Καραχάλιος
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Αφύλακτη μένει η Αττική, κλείνουν
δεκάδες Αστυνομικά Τμήματα!

Μ

ε σειρά κοινοβουλευτικών
παρεμβάσεων καταγγέλλει ο
Βουλευτής Επικρατείας
της
Ν.Δ.
Βασίλης
Οικονόμου το σχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για το
κλείσιμο των Αστυνομικών Τμημάτων και
των
Αστυνομικών
Σταθμών της Περιφέρειας Αττικής. Το σχέδιο
του Υπουργείου αφορά τις περιοχές του Πόρτο Ράφτη, της Νέας Μάκρης, της
Αναβύσσου, της Σαρωνίδας, του Καπανδριτίου, του Κάλαμου, της Αρτέμιδος, της
Βάρης, της Βουλιαγμένης, του Ζεφυρίου, των Γλυκών Νερών, των Θρακομακεδόνων, του Ολυμπιακού Χωριού των Αχαρνών, της Κερατέας, του Σουνίου, των
Βιλίων, της Νέας Περάμου, της Κινέτας και της Παλλήνης.
Ενώ πριν 6 μήνες ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Πανούσης της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τον διαβεβαίωνε στη Βουλή ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το σχέδιο κατάργησης των Αστυνομικών Τμημάτων και Αστυνομικών
Σταθμών της Αττικής, αφήνοντας αφύλακτες και στο έλεος του Θεού τις περισσότερες περιοχές της Αττικής, σήμερα βλέπουμε να επανέρχεται από την πίσω πόρτα και
λίγες μέρες μετά τις εκλογές το ίδιο σχέδιο .Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου καλεί
την κυβέρνηση και πάλι, να μην ολοκληρώσει το καταστροφικό της σχεδιασμό που
θα διασαλεύσει την ασφάλεια και την κοινωνική ηρεμία της Αττικής.
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H Έκθεση «Παίζω και Καταλαβαίνω»
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος» Ελευσίνας

Π

ώς μπορούμε
να εκφραζόμαστε μέσα από
την τέχνη και παράλληλα να κατανοούμε τον
κόσμο μέσα από τη
λογική και μαθηματικά;
Πώς συνδέονται μεταξύ
τους η επιστήμη, η
τέχνη, τα μαθηματικά
και η φιλοσοφία; Ένα
συναρπαστικό, εκπαιδευτικό ταξίδι από την
αίσθηση στη νόηση,
κατάλληλο για μικρούς
και μεγάλους, προσφέρει η Κινητή Διαδραστική Έκθεση «Παίζω και Καταλαβαίνω» του
Μουσείου Ηρακλειδών που θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» από 15 Οκτωβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2015.
Η έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου,
στις 19.00, διοργανώνεται με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας, του Νομικού
Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής
(Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) Ελευσίνας και την υποστήριξη της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσης-θεσμού που υλοποιεί στην Ελευσίνα προς τιμή του αείμνηστου
Λεωνίδα Κανελλόπουλου, επί σειρά ετών Προέδρου της Εταιρίας.
Στο χώρο της έκθεσης, τραπέζια με διαδραστικές κατασκευές και οπτικοακουστικά
μέσα εισάγουν τον επισκέπτη στην έννοια της συμμετρίας στη φύση και την τέχνη,
καθώς και στον κόσμο των αριθμών και των σχημάτων, με αφετηρία την προσωκρατική εποχή και το πέρασμα από το μύθο στο λόγο, συνεχίζοντας με τους Πυθαγόρειους,
τους Ελεάτες φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και την Ελληνιστική εποχή,
μέχρι την Αναγέννηση, αλλά και την μοντέρνα τέχνη του 20ού αιώνα, τη σύγχρονη επιστήμη του χάους, των δυναμικών συστημάτων και των fractals. Για τη δημιουργία ολόκληρης της Έκθεσης, αναζητήθηκε και αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία στο χώρο της
διαδραστικής μάθησης.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 και θα
υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως , καλώντας τα
τηλέφωνα επικοινωνίας 210 55 65 614 - 210 5565612.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 14:00 και 18:00 - 21:00, Σάββατο και
Κυριακή 10:00 - 13:00, εκτός Δευτέρας, 28ης Οκτωβρίου, 24ης και 25ης Δεκεμβρίου.
Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η εκδίκαση της
πρώτης προσφυγής για τον ΦΠΑ στα νησιά

Σ

την προσφυγή του επιχειρηματίας ζητάει
να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή
νομοθεσία, η από 29.9.2015 υπουργική απόφαση
που προβλέπει την σταδιακή κατάργηση των
μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του
Αιγαίου
Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εκδικαστεί η πρώτη προσφυγή που
κατατέθηκε για την επιβολή αυξημένου ΦΠΑ σε 6
νησιά του Αιγαίου, από επιχειρηματία της Μυκόνου που διατηρεί εστιατόριο.
Στην προσφυγή του, ο επιχειρηματίας ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική,
παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η από 29.9.2015 υπουργική απόφαση που προβλέπει την σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα
νησιά του Αιγαίου.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο αυξημένος συντελεστής ΦΠΑ έχει αρχίσει να
ισχύει από 1.10.2015 στα νησιά: Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος.
Ο επιχειρηματίας, μέσω των δικηγόρων του Παναγιώτη Λαζαράτου και Αλέξανδρου
Λυκουρέζου, υποστηρίζει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη σε σωρεία
διατάξεων του Συντάγματος.
Ειδικότερα, υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, καθώς ο φόρος δεν μπορεί να βαρύνει ορισμένο μόνο
κύκλο προσώπων και να πλήττει ορισμένη μόνο κατηγορία φορολογουμένων.
Η επιβολή αυξημένου ΦΠΑ σε ορισμένα μόνο νησιά, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν
συγκεκριμένα κριτήρια, ισοδυναμεί με επιβολή νέου φόρου στα νησιά αυτά.
Πλέον της συνταγματικής αρχής της ισότητας, υποστηρίζει ότι παραβιάζεται και η
επίσης συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι κάτοικοι των 6 αυτών νησιών
βαρύνονται , όπως τονίζεται στην προσφυγή, με αυξημένο ΦΠΑ σε σχέση με τους
κατοίκους των άλλων νησιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα 6 νησιά προσκρούει στην
Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ που καθορίζει κοινό σύστημα ΦΠΑ μεταξύ των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Έρχονται τουλάχιστον 2.000
προσλήψεις στο δημόσιο

Ο

α ρ ι θ μ ό ς
αυτός υπολείπεται προκειμένου να συμπληρωθεί το πλαφόν των
15.000 νέων προσλήψεων που έχει τεθεί για
φέτος σύμφωνα με τις
μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας
Περιθώριο για τουλάχιστον 2.000 νέες
προσλήψεις στο Δημόσιο έχει η χώρα μέχρι
το τέλος του 2015, με το
υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να καλεί ήδη τα υπουργεία να
καταρτίσουν κατάλογο αιτημάτων για την κάλυψη κενών θέσεων.
Ο αριθμός αυτός υπολείπεται προκειμένου να συμπληρωθεί το πλαφόν των 15.000
νέων προσλήψεων που έχει τεθεί για φέτος σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις
της χώρας. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορος Βερναρδάκης, τα κενά θα καλυφθούν από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το 2009
– και ζητήθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να ενημερώσει σχετικά το υπουργείο, πόσοι από τους επιτυχόντες αυτούς παραμένουν «διαθέσιμοι», ποια
η ειδικότητά τους κ.λπ.
Για τους περίπου 90.000 υπαλλήλους που λαμβάνουν τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» (στην πλειονότητά τους υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών), ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε ότι δεν θα αυξηθεί ο μισθός τους έως το τέλος του 2018 ακόμη κι’ αν
«ξεπαγώσουν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις. Η προσωπική διαφορά αφορά υπάλληλους που με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου μισθολογίου δέχτηκαν μειώσεις πάνω από 25%
του μισθού τους.
Για το νέο σύστημα κινητικότητας, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι θα βασίζεται σε on line διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών
προσώπων του. Τα αιτήματα για την κάλυψη κενών θα εμφανίζονται στην οθόνη του
υπολογιστή και αυτομάτως θα καλύπτονται από πλεονάζον προσωπικό άλλων υπηρεσιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος υπαλλήλων που ενδιαφέρονται για τις νέες θέσεις.
Σε περίπτωση που για τη ίδια θέση ενδιαφέρονται περισσότεροι του ενός, τότε θα
υπάρχει συνεννόηση μεταξύ της υπηρεσίας και του ΑΣΕΠ για να επιλεγεί ο καταλληλότερος άμεσα ακόμα και εντός της ημέρας. Εάν τα κενά δεν καλύπτονται με το υπάρχον
προσωπικό, θα επιλέγεται η λύση των προσλήψεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να
ενταχθούν οι υπηρεσίες στο σύστημα κινητικότητας είναι η ύπαρξη οργανογραμμάτων,
τα οποία όπου δεν υπάρχουν καταρτίζονται, ενώ υπάρχουν υπουργεία (Οικονομικών,
Πολιτισμού, Εργασίας κ.α.) που ήδη διαθέτουν αλλά απαιτείται η επικαιροποίησή τους.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κινητικότητα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περί τις
15 Οκτωβρίου ώστε να γίνει νόμος του κράτους στα τέλη Δεκεμβρίου. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνονται η θέσπιση του Ενιαίου Μητρώου για τα υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, η αξιολόγηση
και οι αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Το υπουργείο στοχεύει στη αλλαγή του τρόπου δημόσιας διαβούλευσης, αρχής γενομένης από το εν λόγω νομοσχέδιο. Ο κ. Βερναρδάκης εξήγησε ότι η γνώμη των πολιτών
δεν θα ζητείται μόνο επί ήδη καταρτισμένων νομοσχεδίων μέσω της διαδικτυακής πύλης
opengov.gr, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά πλέον και πριν την οριστικοποίηση του
νομοσχεδίου ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και η γνώμη σχετικών φορέων, με τους οποίους θα συναντάται γι’ αυτό το λόγο ο υπουργός.
Για τις μειώσεις στις αποδοχές υπουργών, βουλευτών, γενικών γραμματέων υπουργείων, διοικητών ΔΕΚΟ και προέδρων ανεξάρτητων αρχών, ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε
ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
Όπως διαπιστώθηκε, ο μισθός περίπου 5.000 στελεχών ΝΠΙΔ είναι συνδεδεμένος με
τον αντίστοιχο του γενικού γραμματέα υπουργείων, με αποτέλεσμα η μείωση αποδοχών
των τελευταίων να συμπαρασύρει και αυτούς. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει αποσύνδεση των μισθών με τη δημιουργία ξεχωριστής μισθολογικής κλίμακας για τα
στελέχη.

2ο Φεστιβάλ χορωδιών ΚΑΠΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας
σας προσκαλεί στο 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ, που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 18:30 στο χώρο της Ελαιουργικής (Ιερά Οδός &
Αφων Μουρίκη). Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι χορωδίες του ΚΑΠΗ Ελευσίνας,
Μάνδρας, Νέας Περάμου και Αυλώνα.
Η Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

6-θριάσιο

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 προσλήψεις για
ένα έτος στο Δήμο Χαϊδαρίου

9 προσλήψεις για ένα έτος στο Δήμο Χαϊδαρίου Ανακοίνωση για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα, για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και
Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2015»
συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων

1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1)
Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 2)
Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 3)
Φωτοαντίγραφο Τίτλου
Σπουδών ή διπλώματος. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της
αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και
αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις). 4)
Βιογραφικό Σημείωμα (συνοδευόμενο από έγγραφα κ.λ.π. που να
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται σε αυτό).
5) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,
όπου δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στον
Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μια (1)
τοπική ημερήσια εφημερίδα και ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου, στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού (2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Χαϊδαρίου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η επιλογή των
υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος
Χαϊδαρίου και η οποία θα συνεδριάσει μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου Χαϊδαρίου, στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η
οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή τους.
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες
υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η υπογραφή της
σύμβασης συνεπάγεται την υπαγωγή των επιτυχόντων στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.1 του Ν.3996/2011.
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Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βασικός
χορηγός του 8ου Συνεδρίου του
Βαλκανικού Συλλόγου Γεωφυσικών

Α

πό την Κυριακή 4 και
έως και την
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε το 8ο
Συνέδριο του Βαλκανικού Συλλόγου
Γεωφυσικών (BGS)
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με τη
συνδιοργάνωση της
Ελληνικής Ένωσης
Γεωφυσικών (HGU)
και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ήταν ο βασικός χορηγός του συνεδρίου.
Το Συνέδριο του BGS διεξάγεται σε διετή βάση σε Βαλκανικές πόλεις και είναι το
σημαντικότερο και μεγαλύτερο γεγονός στο επιστημονικό αντικείμενο της Γεωφυσικής
στην περιοχή των Βαλκανίων. Παρουσιάστηκαν περισσότερες από 130 επιστημονικές
εργασίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της γεωφυσικής επιστήμης στους τομείς της
γεωλογίας, αναζήτησης υδρογονανθράκων, σεισμολογίας, γεωθερμίας, μηχανικής και
περιβάλλοντος στην περιοχή των Βαλκανίων.
Ο Γιάννης Γρηγορίου, Αν. Γενικός Διευθυντής Ε&Π Υδρογονανθράκων του Ομίλου
ΕΛΠΕ, παρουσίασε τον Όμιλο επικεντρωνόμενος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
και τη στρατηγική ανάπτυξής του στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στον ελλαδικό
χώρο, με βάση την επιτυχημένη σαραντάχρονη πορεία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τρέχουσες ερευνητικές εργασίες στον Πατραϊκό
κόλπο όπου αναμένεται, μέχρι το τέλος του έτους, να ξεκινήσει η καταγραφή τρισδιάστατων σεισμικών που θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του γεωλογικού μοντέλου
της περιοχής και τον εντοπισμό θέσεων γεωτρήσεων. Επίσης, τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον του Ομίλου ΕΛΠΕ για τη σύντομη και θετική κατάληξη των πέντε προσφορών
που έχει υποβάλλει, είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία με αναγνωρισμένες διεθνείς
πετρελαϊκές εταιρείες, στους τρέχοντες διαγωνισμούς για χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές στη Δ. Ελλάδα.
Το 8οBGSCongress σημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι εταιρείες που έλαβαν μέρος
έτυχαν διεθνούς προβολής. Τα ΕΛΠΕ στήριξανέμπρακτα το συνέδριο καθώς θεωρούν
ότι ένα τέτοιο γεγονός, που συμβάλλει στη γεφύρωση της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας προάγει την επιστημονική ανάπτυξη, τόσο με τη στενότερη έννοια μιας
συγκεκριμένης επιστήμης όσο και με την ευρύτερη έννοια της συνάντησης επιστημόνων
διαφορετικής κουλτούρας, ενώ συγχρόνως προβάλει την οργανώτρια χώρα σε όλον τον
επιστημονικό κόσμο.

Χρυσοβελώνη: Να βρεθούν άμεσα τα
ισοδύναμα – Οι ΑΝΕΛ θα ψηφίζουν
κατά συνείδηση

Η

κυβέρνηση πρέπει να
βρει ισοδύναμα για την
αντικατάσταση
των
αστοχιών του προγράμματος,
σημείωσε η εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα
Χρυσοβελώνη απαντώντας σε
ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ
υπογράμμισε την ανάγκη «η
κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί τα
θετικά σημεία» και πρόσθεσε:
Οι προσδοκίες του λαού είναι
υψηλές, αλλά η αντοχή του έχει
όρια. Έχει απαυδήσει από το
παλαιό πολιτικό κατεστημένο και ό,τι του μοιάζει σε ζητήματα συμπεριφοράς. Ο λαός
έχει κουραστεί να τον απειλούν ότι θα χάσει το σπίτι του ή την περιουσία του και θέλει
να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματά του. Θέλει φορολόγηση στη βάση του ρεαλισμού
και της ανταπόδοσης. Δεν θέλει να φορολογείται χωρίς να υπάρχει ανταπόδοση.
Προανήγγειλε εξάλλου πως οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα ψηφίζουν
κατά συνείδηση στις μελλοντικές ψηφοφορίες στη Βουλή, «όπως επιτάσσει το Σύνταγμα».
«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε όλες τις κρίσιμες ψηφοφορίες της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου επέδειξε ενότητα και ομοψυχία με κυρίαρχο κριτήριο να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Ψηφίσαμε τη συμφωνία και όσα περιελάμβανε, αναλαμβάνοντας
ταυτόχρονα και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος» είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Χρυσοβελώνη και συνέχισε:
Εκτιμώ ότι οι βουλευτές των ΑΝΕΛ θα επιδείξουν και στο προσεχές διάστημα ανάλογη
υπευθυνότητα ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε περιπέτειες.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Λαγκάρντ: Πρόσθετα μέτρα σε συντάξεις
και τράπεζες - Συμμετοχή του ΔΝΤ στο
πρόγραμμα μόνο με μείωση χρέους

Ν

έα μέτρα στο συνταξιοδοτικό και
τις τράπεζες ζήτησε η Κριστίν Λαγκάρντ, κατά την τοποθέτησή της
στην ετήσια γενική συνέλευση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στη
Λίμα του Περού.
Η διευθύντρια του Ταμείου επεσήμανε ότι
η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, αλλά και τον τρόπο διοίκησης των
τραπεζών, ενώ εξέφρασε την προθυμία του
ΔΝΤ να συνδράμει στη βοήθεια προς τη χώρα μας, υπό την προϋπόθεση το πρόγραμμα να στηρίζεται σε δύο σκέλη:
Στην υιοθέτηση και ψήφιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα
πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και στο μέτωπο της τραπεζικής διακυβέρνησης.
Και στη βιωσιμότητα του χρέους, καθώς πρέπει να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες που θα επαναφέρουν το χρέος της χώρας σε τροχιά βιωσιμότητας. Απαντώντας,
μάλιστα, σε σχετική ερώτηση επανέλαβε ότι το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο,
υπογραμμίζοντας ότι η θέση του Ταμείου δεν έχει μεταβληθεί από τον περασμένο
Ιούλιο.
Η Κριστίν Λαγκάρντ θα συναντηθεί, στο πλαίσιο της ΓΣ, με τον έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος βρίσκεται στη Λίμα.
Υπενθυμίζεται ότι σε έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, το ΔΝΤ επεσήμανε ότι
απαιτείται μεγαλύτερο «ψαλίδι» στις συντάξεις, διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η
μόνη χώρα στην οποία την τριετία 2011-2014 αυξήθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, τέθηκαν αυστηρότεροι κανόνες στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και εισήχθησαν
προοδευτικές μειώσεις στις συντάξεις.
Επιπλέον, εκτιμούσε ότι η Αθήνα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα συνολικού ύψους
1,35 δισ. ευρώ για τη διετία 2015-2016, προκειμένου να πιάσει τους στόχους του πλεονάσματος που ορίζει το Μνημόνιο.

Με πτώση 0,30% έκλεισε το
Χρηματιστήριο Αθηνών

Ή

πια υποχώρηση κατέγραψε η χρηματιστηριακή αγορά, μετά την άνοδο των
τριών προηγούμενων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός
χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει κέρδη 6,10%.
Υπεραπέδωσε η μετοχή της Εθνικής (+8,30%), ενώ με σημαντικές απώλειες έκλεισαν
οι μετοχές της Πειραιώς, της Alpha Bank και της Eurobank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 678,05 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,30%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε χαμηλότερη τιμή στις 671,14 μονάδες (-1,32%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 37,380 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των
συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 144.950.252 τεμάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,81%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Εθνικής (+8,30%), της Ελλάκτωρ (+4,82%), του ΟΛΠ (+2,29%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(+2,27%), της Aegean Airlines (+1,43%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,07%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-9,88%), της
Alpha Bank (-6,96%), της Eurobank(-4,17%), της ΕΧΑΕ (-3,77%), της ΔΕΗ (-2,16%),
του ΟΠΑΠ (-1,54%) και της Motor Oil (-1,38%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας
(+4,06%), της Τεχνολογίας (+2,42%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,32%).
Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών (-2,85%), των Χημικών (-1,49%) και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (1,27%).
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 43 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας+29,17%, Autohellas +15,38%,
Γ.Ε. Δημητρίου +12,50%, Intertech+10,00% και Κτήμα Λαζαρίδη +9,88%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Καθημερινή -19,92%, Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης -19,76%, Πειραιώς -9,88%, Audiovisual -9,84% και Ναυτεμπορική
-8,25%.

θριάσιο-7

Νέος τρόπος εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ

Έ

νας νέος τρόπος
εγγραφής
χρήση
στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ είναι
διαθέσιμος για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο
αναβάθμισης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
που
παρέχονται από τον ιστότοπο
του ΟΑΕΕ, γνωστοποιείται
στο ασφαλιστικό κοινό, η
διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η λειτουργία νέου τρόπου εγγραφής χρήστη μέσω TAXISnet.
Με το νέο τρόπο εγγραφής, δεν απαιτείται πλέον προσέλευση των χρηστών σε περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου, ο οποίος είναι απαραίτητος για
την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Η απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής χρήστη έχει πολλαπλά οφέλη καθώς ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, ενώ παράλληλα αποσυμφορεί τα περιφερειακά τμήματα του Οργανισμού ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους.
Όσοι χρήστες δεν επιθυμούν την εγγραφή μέσω TAXISnet, παραμένει ενεργός και ο
παλιός τρόπος εγγραφής που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Γλιτώνουν μειώσεις στις αποδοχές
τους στελέχη ΔΕΚΟ και δήμαρχοι

Σ

ε υψηλά, για την
εποχή της κρίσης,
μισθολογικά επίπεδα θα συνεχίσουν να διαβιούν ανώτατα στελέχη των
ΔΕΚΟ, δήμαρχοι και περιφερειάρχες καθώς οι αποδοχές
τους θα εξαιρεθούν από τη
μείωση των αποδοχών που
σχεδιάζει το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
για βουλευτές, υπουργούς,
υφυπουργούς και γενικούς
γραμματείς
Υπουργείων
(25% μείωση), με την ταυτόχρονη κατάργηση του αφορολόγητου τους.
Αυτό ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρουσιάζοντας τους σχεδιασμούς του Υπουργείου για το δημόσιο.
Οι αποδοχές πολλών στελεχών και αιρετών του δημοσίου (περίπου 5.000) έχουν
συνδεθεί ποσοστιαία,εδώ και χρόνια, με τις αποδοχές των γενικών γραμματέων Υπουργείων (2.800 ευρώ καθαρά) και οι περικοπές που σχεδιάζονται για τα πολιτικά στελέχη θα οδηγούσαν αυτόματα και σε «μαχαίρι» των αποδοχών τους. Ωστόσο,όπως
δήλωσε ο κ.Βερναρδάκης, θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου ώστε να
εξαιρεθούν και να μην υπάρξει και σε αυτούς περικοπή των αποδοχών τους.
Οσον αφορά την «προσωπική διαφορά», δηλαδή το μπόνους που απολαμβάνουν
σήμερα περίπου 66.000 προνομιούχοι υπάλληλοι του δημοσίου (εφοριακοί, τελωνειακοί, κλπ), σε αντίθεση με ομοιόβαθμους υπαλλήλων άλλων Υπουργείων που λαμβάνουν πολύ λιγότερα , αυτή θα εξαλειφθεί τα επόμενα χρόνια και έως το 2021, καθώς
ανεβαίνοντας βαθμολογικά στην ιεραρχία οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα λαμβάνουν αύξηση
στις αποδοχές τους.
Στόχος είναι σταδιακά να εξισωθούν οι μισθοί όλων των υπαλλήλων, που έχουν τα
ίδια τυπικά προσόντα, προϋπηρεσία και ειδικότητα, στο δημόσιο.

8-θριάσιο

Το σχέδιο της κυβέρνησης για
τα «κόκκινα δάνεια»

Α

ς διευκρινίσουμε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικές
με τα «κόκκινα δάνεια»
καθώς το τι ακριβώς θα συμβεί
αφορά
δεκάδες
χιλιάδες
συμπολίτες μας. Από επιχειρηματίες μέχρι πολίτες που για
ελάχιστα χρήματα κινδυνεύουν να
χάσουν το σπίτι τους. Γιατί δεν
έχουν να δώσουν 200 και 300
ευρώ στις τράπεζες…
1. Οι διοικήσεις των τραπεζών
δεν αλλάζουν από την κυβέρνηση
αλλά μόνο από τους δανειστές. Στο
μνημόνιο σαφέστατα αναφέρεται ότι «η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση,
τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπεζών που θα συνεχίσουν να
λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική
παρέμβαση» [νόμος 4336, σελ. 1025]. Τις διοικήσεις των τραπεζών, με βάση το μνημόνιο, διορίζει το ΤΧΣ [Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας] που ελέγχεται πλήρως η νομική ρύθμιση είναι ένα από τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου- από τον ESM
[Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας]. Τον έλεγχο , λοιπόν, των τραπεζών τον έχει
ο ESM, μέσω του ΤΧΣ, που έχει χορηγήσει και το δάνειο προς την Ελλάδα.
2. Το ΤΧΣ, πάντα σύμφωνα με το μνημόνιο, έχει και την διαχείριση των «κόκκινων
δανείων». Διορίζει, μάλιστα, και ένα μέλος στις διοικήσεις των τραπεζών το οποίο και θα
εμπλέκεται ενεργά στη διαχείριση των «κόκκινων δανείων». Αυτή η εξάρτηση / εποπτεία
σκοπό έχει να επιβάλλει θετικό πρόσημο στους ισολογισμούς των τραπεζών. Και όσο οι
τράπεζες έχουν στην κατοχή τους «κόκκινα δάνεια» ύψους, περίπου, 100 δισ. ευρώ, το
πρόσημο θα παραμένει αρνητικό. Τι επιδιώκουν οι δανειστές; Να πουλήσουν αυτά
δάνεια σε ειδικευμένες εταιρείες / κοράκια [distress funds] οι οποίες και θα τα βγάλουν
στο σφυρί ακίνητα και επιχειρήσεις για ένα κομμάτι ψωμί. Κυνικά, μάλιστα, ευρωπαίος
αξιωματούχος έλεγε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι τα «κόκκινα δάνεια» της
Ελλάδας αποτελούν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη, ύψους 100
δισ. ευρώ! Το κέρδος πάνω από όλα…
3. Η κυβέρνηση σήμερα διαπραγματεύεται τα «κόκκινα δάνεια», αποφεύγοντας τις
εξαγγελίες. Ωστόσο ο υπουργός, Γ. Σταθάκης [Έθνος, 27.09.15], σημειώνει ότι «στις
διαπραγματεύσεις αποτρέψαμε τις αγοραίες λύσεις», τονίζοντας ότι «είναι επαρκής η
προστασία μέσω του νόμου Κατσέλη» και θυμίζοντας την [προφορική] δέσμευση των
τραπεζιτών ότι «δεν επισπεύδονται πλειστηριασμοί για την κύρια κατοικία».
4. Ποιο, όμως, είναι το σχέδιο της κυβέρνησης; Κατ’ αρχήν έχει γίνει αποδεκτή από
τους δανειστές η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη ώστε να περιλάβει, εκτός από τα
χρέη προς τις τράπεζες, και εκείνα προς την εφορία. Και ακόμα να ενταχθούν στο νόμο
και επαγγελματίες, εκτός από φυσικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να ιδρύσει έναν
δημόσιο φορέα [Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου, θα ονομάζεται] ο οποίος θα μπορεί
αντικειμενικά να προσδιορίζει την ικανότητα τού πολίτη να αποπληρώνει ή όχι το δάνειό
του. Όποιος πολίτης καταφεύγει σ’ αυτή την υπηρεσία θα παίρνει ένα χαρτί αξιολόγησης
που θα βαθμολογεί την ικανότητά του, σε σχέση με το δάνειό του. Μ’ αυτό το χαρτί ο
δανειολήπτης θα πηγαίνει στην τράπεζα προκειμένου να ρυθμίσει το δάνειό του, να
συνάψει καινούργιο, κ.λπ. Απαραίτητη προϋπόθεση ο πολίτης που καταφεύγει στην
Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου να καταθέτει το Ε9 [άρα να μπορεί να δει η υπηρεσία
τι ακίνητα έχει στην κατοχή του] καθώς και να δηλώνει τα περιουσιακά του στοιχεία [από
ακίνητα μέχρι μετρητά].
5. Το σχέδιο αυτό, όμως, δεν γίνεται δεκτό από την τρόικα, κυρίως λόγω του χρόνου
που χρειάζεται για να αρχίσει να λειτουργεί –πάνω από ένα εξάμηνο τουλάχιστον . Η
τρόικα, όμως, θέλει λύση σήμερα προειδοποιώντας ότι αν η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών [προϋπόθεση της οποία είναι η ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»] γίνει το
2016 υπάρχει μεγάλος φόβος για «κούρεμα» των καταθέσεων. Η σκληρή διαπραγμάτευση είναι αναπόφευκτη με τα ξένα funds να διευκρινίζουν [σε «εσωτερικές συζητήσεις»] ότι το ενδιαφέρον τους βρίσκεται κυρίως σε ακίνητα σημαντικής αξίας, βίλες και
κατοικίες σε τουριστικά μέρη, επιχειρήσεις αλλά και σε «καλές» συνοικίες των μεγάλων
πόλεων. Δεν τους αφορά, βέβαια, καθόλου το δυαράκι στο Πέραμα ή το μαγαζάκι του
μικρομεσαίου. Κανείς δεν γνωρίζει που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Ίδωμεν…

Ο

ΣΕΒ: Οκτώ προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη

κτώ προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της
οικονομίας, την ανάπτυξη και την επιστροφή
στις αγορές θέτει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ).
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης των
οικονομικών εξελίξεων που εκδίδει ο Σύνδεσμος, οι
προϋποθέσεις αυτές είναι:
Να έχουμε επιτυχημένη πρώτη αξιολόγηση από τους
θεσμούς περί (σε διαφορετική περίπτωση η κυβέρνηση
δεν θα έχει χρήματα να καλύψει τις υποχρεώσεις της
λόγω μη εκταμίευσης των Euro3 δισ. που έχουν ήδη
συμφωνηθεί να δοθούν από τον Αύγουστο),
Να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
Να αρχίσουν να επιστρέφουν σταδιακά οι καταθέσεις
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ΝΔ: Οι ρυθμίσεις Τσίπρα για τις 100
δόσεις είναι χαριστικές για τους έχοντες

Ε

πίθεση
σ
τ
η
κυβέρνηση και τον Αλέξη
Τσίπρα εξαπέλυσε
με ανακοίνωσή της
η Νέα Δημοκρατία,
για την αλλαγή στη
ρύθμιση των 100
δόσεων.
«Πάνω από ένα
εκατομμύριο
συμπολίτες
μας
που γοητεύτηκαν
από τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα και έσπευσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100
δόσεων αιφνιδιάζονται για ακόμη μια φορά» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία επισημαίνοντας ότι πολλοί φορολογούμενοι θα κληθούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε λιγότερες δόσεις (π.χ. 80 αντί 100) καταβάλλοντας υψηλότερο ποσό ανά μήνα. Έτσι πολλοί
δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους, ενώ το Κράτος θα δει τα έσοδά
του να πέφτουν.
Τελικά, από την πολυδιαφημισμένη “ρύθμιση των 100 δόσεων”, οι μόνοι που
βολεύτηκαν, που εξακολουθούν “να πίνουν στην υγεία των κορόιδων” και δοξάζουν τον
κ. Τσίπρα είναι οι γνωστοί μεγαλοοφειλέτες, που είδαν τις οφειλές τους να “κουρεύονται” από τον κ. Τσίπρα σε μια νύχτα. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις του κ. Τσίπρα. Χαριστικές
για τους έχοντες, ανεπαρκείς για τους αδύναμους».
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται:
«Για φορολογουμένους με οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ, αυξάνεται το επιτόκιο από
το 3% που ισχύει σήμερα, στο 5%, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό των μηνιαίων
δόσεων που καταβάλλουν.
Για φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, με χαμηλότερες οφειλές έως 5.000 ευρώ,
για να μην αυξηθεί το επιτόκιο στο 5% θα πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, τρεις
προϋποθέσεις: Να μην ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντικειμενική αξία της
ακίνητης περιουσίας τους να είναι έως 150.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημά τους να
μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ».

Ερώτηση Βαρβιτσιώτη για την
πολύκροτη υπόθεση του Noor 1

Α

φορά
τις
πληροφορίες
που
κάνουν λόγο για
απομάκρυνση στελεχών του Λιμενικού
Σώματος
που
συμμετείχαν στην
επιχείρηση και τις
έρευνες.
Ερώτηση
προς
τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του Noor 1 και την κατάσχεση 2 τόνων ηρωίνης, κατέθεσε στη Βουλή, ο
Βουλευτής της ΝΔ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με αφορμή πληροφορίες που κάνουν λόγο
για απομάκρυνση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, που συμμετείχαν στην επιχείρηση
και τις έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.
Ο κύριος Βαρβιτσιώτης υπογραμμίζει ότι γεννά ερωτηματικά μία τέτοια εξέλιξη και
ζητά σαφείς απαντήσεις σχετικά με το εάν ισχύουν οι επικείμενες μεταθέσεις των εν
λόγω στελεχών καθώς και αν το Υπουργείο προτίθεται να τις ανακαλέσει.

στο τραπεζικό σύστημα,
Να αντιμετωπισθεί με ταχύτατες διαδικασίες το απόθεμα των προβληματικών δανείων, με πώλησή τους στην
αγορά, όπως προβλέπει το Μνημόνιο,
Να αρχίσουν να αίρονται οι περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων,
Να συνεχίζεται απρόσκοπτα η υλοποίηση του
Μνημονίου και η χώρα να εξακολουθεί να χρηματοδοτείται μετά από μία επιτυχημένη 2η αξιολόγηση τον Φεβρουάριο του 2016,
Η χώρα να διαπραγματευθεί με επιτυχία την ελάφρυνση του χρέους,
Να δημιουργηθούν συνθήκες επανόδου της χώρας
στις αγορές, ακόμη και από το τέλος του 2016.
«Η πορεία αυτή καθίσταται προφανώς επισφαλής σε
περίπτωση που ο ρυθμός υλοποίησης των συμφωνηθέντων δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Σε κάθε περίπτωση, η
διαχείριση του πολιτικού κόστους δεν θα είναι εύκολη. Η
ανάκαμψη και η επιστροφή στις αγορές θα εξαρτηθεί από

την ταχύτητα με την οποία θα εφαρμοσθούν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Συμφωνία», αναφέρει ο
ΣΕΒ.
Με αφορμή εξάλλου τις προγραμματικές δηλώσεις ο
ΣΕΒ επισημαίνει ότι οι στόχοι την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εξάλειψη της διαφθοράς και την εκ βάθρων
αναδόμηση της διοικητικής μηχανής βρίσκουν σύμφωνους όλους τους Έλληνες και έχουν τεθεί διαχρονικά από
όλες τις κυβερνήσεις. Απέτυχαν όμως διότι οι καλές
προθέσεις πρέπει να συνοδεύονται από ολοκληρωμένα
σχέδια, ικανά πρόσωπα και διασφάλιση της συνέχειας
στη Δημόσια Διοίκηση.
Τέλος, για τον προϋπολογισμό ο Σύνδεσμος θέτει το
ερώτημα είναι κατά πόσο σε μια οικονομία με μεγάλη
μείωση των πιο αποδοτικών για το κράτος εισοδημάτων,
υπερβολικά υψηλή ανεργία και μαζική πλέον φυγή των
ικανών, των νέων και των επενδυτών μια τέτοια προσαρμογή μπορεί να επιτευχθεί στηριζόμενη και πάλι, κυρίως
σε αύξηση εσόδων.
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Γεωργιάδης: Ο Βαρουφάκης έπρεπε
να είναι στο Ειδικό Δικαστήριο

Ε

πίθεση στον
πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, εξαπέλυσε ο
Άδωνις Γεωργιάδης.
Μιλώντας
στον
Real Fm, ο υποψήφιος για την προεδρία
της ΝΔ δήλωσε ότι ο
κ. Βαρουφάκης θα
έπρεπε να βρίσκεται
στο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς -όπως είπεφόρτωσε την Ελλάδα
με 90 δισ. ευρώ ζημιά.
«Το εάν καταλαβαίνω
οικονομικά
αποδεικνύεται από τη σχέση που ανέπτυξα με την τρόικα και από τον τρόπο που μπόρεσαν να πείσω την τρόικα να αλλάξει το μνημόνιο στο υπουργείο Υγείας κατά τον τρόπο
που ήθελα εγώ», είπε και πρόσθεσε:
Εσείς νομίζετε ότι η καλή διαπραγμάτευση είναι αυτή που έκανε ο Βαρουφάκης. Ο
Βαρουφάκης θα έπρεπε να είναι στο ειδικό δικαστήριο τώρα. Πρέπει να μας εξηγήσει
για ποιο λόγο φόρτωσε την Ελλάδα 90 δισεκ. ευρώ ζημιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση
Περιβαλλοντικού
και
Χωρικού
Σχεδιασμού
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Αττικής με το με αρ. πρωτ.
Φ.7186/4229/2015 έγγραφο ο
φάκελος
τροποποίησηςανανέωσης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία
συνίσταται
στον
τρόπο

επεξεργασίας και διάθεσης των
υγρών
επεξεργασμένων
αποβλήτων, με:
Α)
τίτλο
δραστηριότητας:
«Εργοστάσιο κατασκευής λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης, προφίλ,
ράβδων & σωλήνων αλουμινίου»,
υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η και
α/α: 149 με είδος: «Θερμή ή
ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική
κατεργασία
αλουμινίου
για
παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων
(προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)»,
α/α: 169 με είδος: «Κατεργασία και
επικάλυψη
μετάλλων
(περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή
ηλεκτρολυτική κατεργασία και η
μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών
επιφανειών)», α/α:171 με είδος:
«Επιφανειακή κατεργασία και
επικάλυψη μετάλλων μ.α.κ.»,
α/α:174 με είδος: «Φούρνων,
κλιβάνων και καυστήρων»
Β)
θέση
δραστηριότητας:
«Τζιτζίλη», επί της οδού Λουσίου
1,
στη
Δημοτική
Ενότητα
Ασπροπύργου
του
Δήμου
Ασπροπύργου,
στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα δραστηριότητας την
«ΣΑΝΛΕΒ ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Α.Ε.»
Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ε)
αρμόδια
υπηρεσία
της
Περιφέρειας Αττικής για την
παροχή
σχετικών
περιβαλλοντικών πληροφοριών,
στην οποία καλείται το κοινό να
ενημερωθεί,
τη
Δ/νση
Περιβάλλοντος
Περιφέρειας
Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή
κοινού:
ΔευτέραΠαρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται:
903/4.5.2010
(απόφαση Νομάρχη Δυτ. Αττικής
για ανανέωση- τροποποίησησυμπλήρωση των με αρ. πρωτ.
6109/1503/2007 και 8767/2008
ΑΕΠΟ)
Ζ)
εφημερίδα
δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ο ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΟΔΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΦΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΠΡΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΟ
ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

θριάσιο-9

Συνελήφθησαν τρία (3) άτομα με
καταδικαστικές αποφάσεις

Σ

υνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τρία (3) άτομα, σε βάρος των
οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης.
Συγκεκριμένα:1. Την 2-10-2015 συνελήφθη στα Σπάτα, από αστυνομικούς του
Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 71χρονος
αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε μία (1) καταδικαστική απόφαση με ποινή
φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών και μία (1) καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης
25 μηνών για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
2. Την 2-10-2015 συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα, από αστυνομικούς του Τμήματος
Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 36χρονος ημεδαπός, σε
βάρος του οποίου εκκρεμούσαν: τρείς (3) καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή
φυλάκισης 8 έτη, 6 μήνες και 15 ημέρες και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. μία (1) καταδικαστική απόφαση με ποινή
φυλάκισης 8 μηνών για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής. μία (1) καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 6 μηνών για το αδίκημα της απόπειρας απάτης.3. Την 5-102015 συνελήφθη στα Μέγαρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Μεγάρων,
21χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για
ληστεία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 318838/05/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει
ότι την 15/10 /2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 – 11.30 π.μ.,
ενώπιον της Αρμόδιας Τριμελούς
Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Kων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση
Προμηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί:
O Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την “Προμήθεια λιπασμάτων και μεταπλαστικών υλών, για δύο έτη 2015 –
2016 ”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
/ Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και
Προγραμματισμού.
Η συγκεκριμένη προμήθεια
αφορά τον Εθνικό Κήπο και το
Φυτώριο στο Γουδή.
Συνολικός προϋπολογισμός
: 49.699,38 € συμπ/νου ΦΠΑ
23% .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο δυο (2%) του ενδεικτικού
προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ
23% ή του ενδεικτικού βάση των
προσφερόμενων
ειδών χωρίς

Φ.Π.Α. 23% και βεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής Πιστωτικού Ιδρύματος ή
Νομικού
Προσώπου,
άλλου
ισχύος πέντε (5) μηνών.
Κατά την υπογραφή της
Σύμβασης, ο Ανάδοχος, θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτελέσεως των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσου με το πέντε (5%)
της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς το ΦΠΑ, διάρκειας δώδεκα
(12) μηνών.
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, θα
πρέπει στην Τεχνική Προσφορά,
να περιγράφει όλα τα προσφερόμενα είδη και να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους
ξεχωριστά.
Επίσης, η Τεχνική προσφορά
του, επί ποινή αποκλεισμού, θα
πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά - ενημερωτικά φυλλάδια , τα
οποία θα είναι σύμφωνα με τα είδη
που προσφέρει και τις τεχνικές
αρμόδιας
προδιαγραφές της
Διεύθυνσης.
Η παράδοση της προμήθειας
θα είναι τμηματική και έως
31/12/2016 από την υπογραφή
της Σύμβασης ή των Συμβάσεων.
Για την παράδοση των ειδών
θα ενημερώνεται η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και θα γίνει

σε Αποθήκες του Δήμου που θα
υποδείξει η Αρμόδια Υπηρεσία,
ύστερα από προφορικές ή γραπτές εντολές τους, με δαπάνη του
Προμηθευτή και πάντα μέσα στη
προβλεπόμενη προθεσμία.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία, καθώς και την
σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση
Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα
Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9. κα. Κωνσταντινιάκου
Αντα,
τηλ.: 210 5245.828,
5228464.
e-mail: Konstantiniakou@cityofathens.gr, κάθε εργάσιμη μέρα
και ώρα.
Η δαπάνη της δημοσίευσης
βαρύνει τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).
Να δημοσιευθεί από την
ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.,
την 09/ 10 /2015 στο Φ.Ε.Κ. και
από τον Δήμο στο PORTAL, στο
Ε.Β.Ε.Α. και σε δύο (2) τοπικές
εφημερίδες.
1. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
(
Την
09/ 10 /2015 )
2. ΘΡΙΑΣΙΟ
(
Την
09/ 10 / 2015 )
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
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10-θριάσιο

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

Α

νακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική με δύο
παιχνίδια να βρίσκονται στον αέρα λόγω
οικονομικών με την Ενωση. Πρόκειται για
τα μάτς Ηρακλή Ελευσίνας-Μανδραικός,
και Θρασύβουλος-Ατταλος Νέας Περάμου.
A' KATHΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ;
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
;
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ
Σάββατο
10/10/15
16:00
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή
11/10/15
16:00

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Κυριακή
11/10/15
16:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΖΩΦΡΙΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Κυριακή
11/10/15
16:00

-

-

ΑΣ

Δ.Α.Ο

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή
11/10/15
16:00
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστική)

ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο
10/10/15
16:00

-

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο
10/10/15
16:00

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο
10/10/15
16:00

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή
11/10/15
11:00

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κυριακή
11/10/15
16:00

ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο ΣΕΛΙΔΑ. 3 τον ΠΕΣΔΑ έπρεπε να είχε

εκπονηθεί
Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σύμφωνα
με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία σύμφωνα με το
νόμο συντάσσεται για σχέδια και προγράμματα που
ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Αναφερόμενος στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, τα
χαρακτήρισε προσπάθεια μετατόπισης της πολιτικής ευθύνης της μη υλοποίησης του σχεδιασμού
στους Δήμους. «Κάποιοι δήμοι, ήδη, είδαν τη φάκα
και ασκούν κριτική. Κάποιοι μόνο το τυρί» επεσήμανε χαρακτηριστικά και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου να δημιουργηθούν στο μέλλον δήμοι α’ και β΄
κατηγορίας στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός τόνισε ότι «Η
προχειρότητα με την οποία έχει προσεγγίσει μέχρι
σήμερα η διοίκηση της Περιφέρειας το θέμα του
ΠΕΣΔΑ, είναι ασυγχώρητη. Πλέον, αναλαμβάνει την
κύρια και αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί
στο μέλλον στην Αττική με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε, δεν
υπάρχουν πια δικαιολογίες».
Τα «8» είπα ξείπα της περιφερειακής αρχής
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης τόνισε ότι
μέχρι σήμερα η διοίκηση της Περιφέρειας έχει αθετήσει
κάθε προεκλογική της δέσμευση στο θέμα της διαχείρισης
των απορριμμάτων και έκανε λόγο για αυταπόδεικτο πια
εμπαιγμό των πολιτών. Ειδικότερα :
1.
Είπε ότι θα κλείσει τον ΧΥΤΑ Φυλής. Αντ’ αυτού

αποφάσισε να δώσει αντισταθμιστικά για άλλα 4 χρόνια
στη Φυλή. Συνεχίζει δηλαδή τη λειτουργία του ΧΥΤΑ τουλάχιστον, μέχρι το 2019, έτος διεξαγωγής των περιφερει-

ακών εκλογών...
2.
Είπε ότι θα μεταφέρει τον Αποτεφρωτήρα εκτός
αστικού ιστού. Αντ’ αυτού προκήρυξε διαγωνισμό μίσθωσης της μονάδας σε ιδιώτη για 6 χρόνια, δηλαδή μέχρι το
2021.
3.
Είπε ότι δεν θα γίνει το έργο στο Γραμματικό κι
όμως το συνέχισε.

4.
Είπε ότι είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα στη
διαχείριση των απορριμμάτων κι όμως σε μια από τις
τελευταίες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΕΔΣΝΑ έφερε θέμα προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών
της υγειονομικής ταφής σε ιδιώτη για τα
επόμενα 4 χρόνια με κόστος 12 εκ. €!!!
5.
Μίλησε για διαφάνεια και
κατήργησε τις μεταδόσεις των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
από το διαδίκτυο.
6.
Μίλησε για νομιμότητα και
σήμερα ο μοναδικός ΧΥΤΑ της Αττικής
λειτουργεί ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ !!!
7.
Μιλήσε για διαπλοκή και έναν
χρόνο μετά λειτουργεί σε ένα νεφελώδες τοπίο από πλευράς συμβάσεων, με τους ίδιους ακριβώς εργολάβους, στον ίδιο χώρο …
8.
Και το χειρότερο από όλα.
Έκανε πράξη το προεκλογικό της σύνθημα ότι η Φυλή είναι μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου, αφού η εικόνα του ΧΥΤΑ πλέον δεν έχει
καμία σχέση με αυτή που υπήρχε πριν από έναν περίπου
χρόνο. Χιλιάδες οι τόνοι των ακάλυπτων απορριμμάτων
και καθημερινές σχεδόν οι ουρές των απορριμματοφόρων, γεγονός που ανάγκασε την ΚΕΔΕ να κάνει δημόσια
παρέμβαση.
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θριάσιο-11

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

«Χαράτσι» στη ρύθμιση των 100
δόσεων από την 1η Νοεμβρίου

Μ

εγάλες
επιβαρύνσεις,
ανατροπές και λιγότερες δόσεις φέρνουν οι αλλαγές στη
ρύθμιση των 100
δόσεων,
αρχής
γενομένης από τον
Νοέμβριο. Οι τροποποιήσεις
αυτές
νομοθετήθηκαν από
τη σημερινή κυβέρνηση με το νόμο
4331/15 και επιφέρουν μεταβολές σε
1,1 εκατ. οφειλέτες,
εκ των οποίων 300.000 με ρύθμιση χρεών στα Ταμεία και 800.000 με ρύθμιση στην
Εφορία.
Το ΙΚΑ εξέδωσε ήδη την πρώτη εγκύκλιο, που θα αποτελέσει πιλότο για όλα τα Ταμεία
σχετικά με τις μεταβολές στα επιτόκια που θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου και θα
φανούν στη δόση που θα πρέπει να καταβάλουν οι οφειλέτες με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου» οι περισσότεροι που είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων επιβαρύνονται με έως και 28,73 ευρώ το μήνα, εφόσον ρυθμίζουν
χρέη ως 50.000 ευρώ. Για όλες ανεξαιρέτως τις ρυθμίσεις ισχύει επιτόκιο 5,05% και εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες θα πληρώσουν διαφορετικά ποσά για το υπόλοιπο της ρύθμισης που έχουν επιλέξει.
Όσοι είναι στην πάγια ρύθμιση με τις 12 δόσεις ωφελούνται με μείωση δόσης από 3
ως 70 ευρώ, ενώ μπαίνει τέλος στις άτοκες δόσεις για όσους ρύθμισαν χρέη ως 5.000
ευρώ.
Πλέον, οι εν λόγω οφειλέτες, για να διατηρήσουν την απαλλαγή και να μην επιβαρυνθούν με επιτόκιο 5,05% θα πρέπει εντός 7 ημερών (μέχρι 14 Οκτωβρίου), να πάνε στο
Ταμείο τους με τα εκκαθαριστικά της εφορίας και να αποδείξουν ότι χρωστούν τα μισά
και πλέον από τα εισοδήματα που δήλωσαν και δεν έχουν ακίνητα αξίας άνω των
150.000 ευρώ.
Θα πρέπει δηλαδή ένας οφειλέτης που έχει κύρια οφειλή -χωρίς τις προσαυξήσειςέως 5.000 ευρώ, να αποδείξει βάσει εκκαθαριστικού ότι το εισόδημά του είναι μέχρι
9.999,99 ευρώ και τα ακίνητα που έχει δηλώσει στο Ε9 να μην είναι πάνω από 150.000
ευρώ. Διαφορετικά οι δόσεις δεν θα είναι άτοκες, αλλά έντοκες με 5,05% και με μηνιαία
επιβάρυνση έως 11,36 ευρώ.
«Βόμβα» περιμένει, ωστόσο, τους οφειλέτες από τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται η απόφαση βάσει της οποίας τα ασφαλιστικά ταμεία και οι διευθυντές των εφοριών, θα έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν, και μάλιστα αυτεπάγγελτα, τον αριθμό των
δόσεων κατεβάζοντας έναν οφειλέτη από τις 100 στις 72 ή και στις 50 δόσεις.
Προηγουμένως, θα εξετάζονται το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και, αν οι διευθυντές κρίνουν ότι ο οφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα να
πληρώσει περισσότερα, τότε θα προχωρούν στη μείωση του αριθμού των δόσεων.
Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει έως και τριπλασιασμό των ποσών από τη στιγμή
που μια οφειλή, η οποία ρυθμίστηκε με 100 δόσεις, πέσει στις 50 δόσεις.

Συνεχίζεται την Παρασκευή η
δίκη του Noor 1

Η

υπόθεση
διεκόπη την
περασμένη
Τρίτη καθώς σύμφωνα με τους συνηγόρους
υπεράσπισης
υπήρχε θέμα χωρητικότητας.
Σε αίθουσα του
Εφετείου Αθηνών θα
συνεχιστεί από αύριο
Παρασκευή
η
πολύκροτη δίκη για
την μεγάλη υπόθεση
διακίνησης των δύο
τόνων ηρωίνης με το
πλοίο Noor 1.
Η δίκη θα διεξάγεται καθημερινά εκτός
από την Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη διεκόπη την περασμένη Τρίτη, μετά από αίτημα των
συνηγόρων υπεράσπισης να μεταφερθεί σε αίθουσα του Εφετείου Αθηνών, λόγω
στενότητας του χώρου.
Στο εδώλιο κάθονται 33 άτομα ενώ 12 άτομα αναμένεται να καταθέσουν.
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Μικρή μείωση της ανεργίας τον
Ιούλιο στο 25%

Μ

ικρή μείωση
στο
2 5 %
κατέγραψε
τον
Ιούλιο η ανεργία
από 26,3% τον
Ιούλιο του 2014 και
του αναθεωρημένου
προς τα κάτω 25%
του Ιουνίου 2015.
Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα
στοιχεία αφορούν
στον Ιούλιο 2015,
τον πρώτο μήνα που
εφαρμόστηκαν στη χώρα τα capital controls.
Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2015 ανήλθε σε 25,0%
έναντι 26,3% τον Ιούλιο του 2014 και του αναθεωρηµένου προς τα κάτω 25,0% τον
Ιούνιο του 2015. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Ιούλιο του 2015 εκτιμάται ότι
ανήλθε σε 3.591.407 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.196.736 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.296.280 άτομα.
Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 33.506 άτοµα σε σχέση µε το Ιούλιο του 2014
(αύξηση 0,9%) και μειώθηκαν κατά 508 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 (αμελητέα μεταβολή).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 71.421 άτομα σε σχέση με το Ιούλιο του 2014 (μείωση
5,6%) και κατά 1.863 άτομα σε σχέση μµε τον Ιούνιο του 2015 (μείωση 0,2%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
εργασία, μειώθηκαν κατά 10.248 άτομα σε σχέση µε το Ιούλιο του 2014 (μείωση 0,3%)
και κατά 1.984 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 (μείωση 0,1%).

Κρυφό έλλειμμα 4 δισ. στα ασφαλιστικά
Ταμεία καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Σ

ύμφωνα με το προσωπικό
των ασφαλιστικών Ταμείων,
το έλλειμμα προκύπτει λόγω
του μεγάλου αριθμού εκκρεμών αιτήσεων για κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
Με τα μελανότερα χρώματα παρουσίασαν την κατάσταση στο συνταξιοδοτικό σύστημα οι εργαζόμενοι στα
ασφαλιστικά Ταμεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, προκύπτει κρυφό έλλειμμα
4 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι
ασφαλισμένοι που περιμένουν να
λάβουν κύριες συντάξεις, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ πλησιάζουν τα 300.000
άτομα.
Την ίδια ώρα, 35.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων και η οφειλή τους υπολογίζεται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι μια από τις υποχρεώσεις της
κυβέρνησης στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος στήριξης, με
την ελληνική πλευρά να επιδιώκει να αποφύγει κάθε περικοπή σε συντάξεις που
βρίσκονται κάτω από τα 1.000 ευρώ.
Όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, η
κυβέρνηση θα φέρει τη συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού ως γενικό ισοδύναμο,
μεταξύ άλλων, για την προστασία των χαμηλών συντάξεων και για την αποφυγή της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα Ταμεία.

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.
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Στο τραπέζι οι μειώσεις στις συντάξεις από
1.000 ευρώ - Κλιμακωτά το «κούρεμα»

Α

νοιχτός
είναι για την
κυβέρνηση
ο επανυπολογισμός
συντάξεων
που
έχουν ήδη εκδοθεί
με προστασία στις
αποδοχές κάτω των
1.000 ευρώ, ενώ οι
προβλέψεις
του
ΔΝΤ αναμένεται να
φέρουν περαιτέρω
συρρίκνωση
των
συνταξιοδοτικών
δαπανών
στην
Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, κ. Κατρούγκαλου ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να μη μειωθούν οι συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ και το αναμενόμενο πόρισμα της επιτροπής σοφών που θα προβλέπει νέο σύστημα υπολογισμού
συντάξεων με χαμηλή αναπλήρωση συνθέτουν ένα αμφίβολο τοπίο για την τύχη των
συνταξιούχων.
Το... κούρεμα στις συντάξεις
Οι μειώσεις αναμένεται να επιβληθούν στο σύνολο του ποσού κύριας και επικουρικής
σύνταξης άνω των 1000 ευρώ, άρα θα θιγούν και οι κύριες συντάξεις ύψους 800 ευρώ.
Το κούρεμα σχεδιάζεται να γίνει κλιμακωτά στις σημερινές συντάξεις για να μην
σηκώσουν μόνο οι μελλοντικοί συνταξιούχοι το βάρος των αλλαγών. Η τελική απόφαση
θα ληφθεί όταν ολοκληρωθεί η ποσοτικοποίηση των αλλαγών με στόχο να καλυφθεί η
δέσμευση για εξοικονόμηση 1,8 δισ. ευρώ το 2016 από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες
καθώς και 1,6 δισ. για την κάλυψη της μαύρης τρύπας των ταμείων.
Την ίδια ώρα σχετικά με το νέο σύστημα υπολογισμού συντάξεων εκτιμάται ότι θα
γίνει με βάση το σουηδικό μοντέλο και ενιαίους κανόνες εισφορών παροχών και θα
οδηγήσει σε αδυναμία τη μελλοντική γενιά συνταξιούχων αφού ποσοστό αναπλήρωσης
εκτιμάται ότι δε θα υπερβαίνει το 55% (κύρια και επικουρική).
Το πόρισμα της επιτροπής σοφών πάντως το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί
την ερχόμενη Πέμπτη θα περιγράφει το νέο μοντέλο, επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής μεταβατικής περιόδου για τους παλιούς ασφαλισμένους καθώς και διατήρησης
διαφορετικών καθεστώτων εκεί που υπάρχουν ιδιαιτερότητες ακόμα και αν τα ταμεία
συγχωνευτούν σε ένα ενιαίο φορέα.
Ο κ. Κατρούγκαλος παραδέχτηκε στη Βουλή ότι τα χρονικά περιθώρια για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού είναι ασφυκτικά καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο θα πρέπει
να είναι έτοιμο μέσα στο Νοέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι το σκληρό πακέτο με τα προαπαιτούμενα ανατρέπει τις εξής ευνοϊκές διατάξεις:
Κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ σε χιλιάδες ανασφάλιστους υπερήλικες (κυρίως ομογενείς)
Σύνταξη συμψηφίζοντας οφειλές με 5.000 οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ που
χρωστάνε μέχρι και 50.000 ευρώ στο Ταμείο τους
Μειωμένες εισφορές σε μηχανικούς, υγειονομικούς και δικηγόρους του ΕΤΑΑ
Στη λίστα με τα προαπαιτούμενα αναμένεται να περιλαμβάνεται και η σταδιακή
αύξηση του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου εκτός από το προβλεπόμενο όριο
ηλικίας, ώστε από 1/1/2022 όλοι να βγαίνουν μόνο στα 62 με 40 χρόνια (για πλήρη), αν
όχι στα 67. Θίγονται περίπου 100.000 ασφαλισμένοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία ή 37ετία, με μικρότερο όριο ηλικίας από το
γενικό.

Εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 45χρονου
υπηκόου Ινδίας που διαπράχθηκε στις 28-92013 στην περιοχή των Αχαρνών

Δ

ράστης είναι ένας 31χρονος υπήκοος
Πακιστάν ο οποίος και συνελήφθηΕξιχνιάσθηκε, μετά από συστηματική
και εμπεριστατωμένη έρευνα, του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η ανθρωποκτονία 45χρονου αλλοδαπού υπηκόου
Ινδίας, που διαπράχθηκε στις 28-9-2013 σε
παράπηγμα εντός αγροτεμαχίου, στην περιοχή
των Αχαρνών.
Ο 45χρονος είχε βρεθεί της 30-9-2013 στο
ανωτέρω παράπηγμα, θανάσιμα τραυματισμένος, φέροντας σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, κακώσεις στο σώμα του που είχαν προκληθεί από αμβλύ όργανο.
Δράστης είναι ένας 31χρονος αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη με
ένταλμα σύλληψης την 30/09/2015.
Ο δράστης, ο οποίος ήταν γνωστός του θύματος, ομολόγησε την πράξη του και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πήγε στην οικία όπου διέμενε το θύμα, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αμυνόμενος σε επίθεση που δέχθηκε τον κτύπησε με ξύλινο κοντάρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Αλεξιάδης: Πάταξη μεγάλης φοροδιαφυγής Βρέθηκαν ισοδύναμα για ΦΠΑ εκπαίδευσης

Τ

ο μεγάλο ψάρι και όχι το μικρό είναι ο στόχος της κυβέρνησης για την πάταξη
της φοροδιαφυγής σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδης.
Μιλώντας στο mega μίλησε για 25.000 υποθέσεις με μέσο όρο απόδοσης φόρου
600.000 ευρώ η κάθε μια, από τις οποίες όμως έχουν ελεγχθεί λιγότερες από 1.500.
"Εμείς δεν θέλουμε να ασχοληθούμε κυρίως με τη μικρή και τη μεσαία φοροδιαφυγή. Πάμε να αντιγράψουμε τη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών της
Ευρώπης όπου στοχεύεις κυρίως στη μεγάλη φοροδιαφυγή. Έχουμε υποθέσεις
αυτή τη στιγμή σε ελεγκτικό κέντρο που αποδίδει κάθε υπόθεση μέσο όρο φόρου
600.000 ευρώ. Είναι δυνατό από τις 25.000 περίπου αυτές υποθέσεις να έχουμε
ελέγξει λιγότερες από 1.500 και να μην έχουμε ελέγξει τις 10.000 με τέτοια εισπραξιμότητα;", αναρωτήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά πως μέχρι τώρα η στόχευση δεν
πήγαινε προς τα μεγάλα ποτάμια, αλλά "στα ρυάκια και στους παραπόταμους".
Τόνισε ότι με ρύθμιση θα δοθεί παράταση για τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, τα
αδικήματα της οποίας παραγράφονται στο τέλος του έτους.
"Θα κλείσουμε τις μεγάλες υποθέσεις, θα τις ελέγξουμε, δεν θα κουκουλώσουμε
τίποτα, ούτε θα οδηγήσουμε υποθέσεις σε παραγραφή. Η λίστα Λαγκάρντ παραγράφεται 31/12/15, δεν φαντάζομαι να υπάρχουν ευθύνες στον Αλεξιάδη που ανέλαβε 18/7 και δεν θα παραγραφεί. Ειπώθηκε με σαφήνεια ότι θα δοθεί παράταση
και στη λίστα Λαγκάρντ με νόμο, υπάρχουν τα δικαστήρια που κρίνουν τα θέματα
συνταγματικότητας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο", σημείωσε.
Για τη ρύθμιση των 100 δόσεων
Αναφορικά με την ρύθμιση για τις 100 δόσεις είπε πως η αρχική διατύπωση
"προέβλεπε ότι έβγαινες εάν δεν ακολουθούσες τις δόσεις αυτής της ρύθμισης,
τώρα έχει επεκταθεί η διάταξη και θα βγαίνεις από τη ρύθμιση εάν δεν ικανοποιείς
και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις".
Σημείωσε ότι θα γίνει νέα συζήτηση με τους θεσμούς γιατί σε κάποιο μήνα θα
συμπέσουν δόση φόρου εισοδήματος, δόση ΕΝΦΙΑ, δόση για τις 100 δόσεις,
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και τέλη κυκλοφορίας.
"Ο στόχος είναι να ξανασυζητηθεί το μέτρο γιατί είναι πρόβλημα και θα φύγει
πολύς κόσμος από τις 100 δόσεις", πρόσθεσε.
Προανήγγειλε αλλαγή στο καθεστώς με τις 100 δόσεις, καθώς όπως είπε εάν ο
φορολογούμενος έχει έναν τραπεζικό λογαριασμό και έχει 200.000 στην τράπεζα,
"δεν μπορεί να πει ότι είμαι στις 100 δόσεις και θα πληρώνω τις 100 δόσεις". Όπως
είπε θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα υπουργική απόφαση που θα ξεκαθαρίζει το
πλαίσιο, θέτοντας κριτήρια.
Όπως σημείωσε όμως "δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το όριο θα
είναι οι 5, 10, 15, 20 χιλιάδες γιατί είναι κάτι που συζητάμε με τους θεσμούς".
Πώς θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ
Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ του 2015 είπε ότι θα είναι ίδιος με τον ΕΝΦΙΑ του 2014 ενώ
"σε κάποιες μόνο πολύ μικρές κατηγορίες θα έχουμε αλλαγή". Πρόσθεσε ότι το πολύ
μέχρι 15/10 θα ανεβούν τα εκκαθαριστικά.
Για τους στόχους της επόμενης χρονιάς είπε ότι αυτό το οποίο δεσμεύτηκε η
κυβέρνηση και έχει συμφωνήσει είναι ότι "πρώτον ότι θα έχουμε στόχο για είσπραξη
2,65 δισ. ευρώ, δεύτερον, ότι θα έχουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 εξομοίωση
των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες".
Όπως είπε θα έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016.
Για την επιβολή ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα ελλήνων στο εξωτερικό ο κ. Αλεξιάδης τόνισε
πως εξετάζει "την πρόταση που μας έχει έρθει να επιβληθεί φόρος και στην Ελλάδα όπως έκανε ο Μόντι στην Ιταλία, ο Μόντι έφερε ένα νόμο στην Ιταλία και είπε ότι
φορολογούνται τα ακίνητα των Ιταλών φορολογούμενων που είναι στο εξωτερικό",
διασαφηνίζοντας ότι "θα το φορολογήσει με όποια αξία το φορολογεί η φορολογική
υπηρεσία της εκεί χώρας".
Σχετικά με τα αγροτεμάχια είπε πως "άλλο πράγμα είναι το αγροτεμάχιο σε ένα
εύφορο μέρος της Κρήτης που έχει απόδοση, άλλο το χωράφι στη Μύκονο που
δηλώνει ο άλλος ότι είναι χωράφι και δεν είναι χωράφι και άλλο πράγμα το χωράφι
στην ορεινή Ήπειρο που το έχει ο άλλος για να μπορέσει να επιζήσει".
Αποκάλυψε ότι θα φέρει το υπουργείο άμεσα νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων, "όπου θα πρέπει να δηλωθούν τα χρήματα που είναι στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί".
Τα σχέδια για το περιουσιολόγιο
Κατόπιν, είπε, θα έρθει το νομοσχέδιο για το περιουσιολόγιο "όπου ζητάμε από
όλους να μας τα δηλώσουν" και εκτιμώντας ότι "θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά
όποιος έχει μια συμμετοχή σε μια εταιρεία στο εξωτερικό αν θα το κρύψει, γιατί αν
το κρύψει μετά μπαίνει στο στόχαστρο και των φορολογικών υπηρεσιών του εξωτερικού".
Σχετικά με την εύρεση ισοδυνάμων για το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ανέφερε
πως έχει βρεθεί "λίστα από ισοδύναμα που μπορεί να ξεπεράσουν το όριο". "Ο
στόχος είναι 240 εκατομμύρια το έτος από το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, υπήρχαν
προβλήματα με αυτή τη διάταξη, αυτή η διάταξη από ο, τι φαίνεται καταργείται και
αντικαθίσταται με άλλη φορολογική διάταξη, έχουμε ήδη κατάλογο με πολλά
ισοδύναμα" είπε ο κ. Αλεξιάδης.
Τι θα γίνει με τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες
Για το θέμα του πλαστικού χρήματος και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο κ. Αλεξιάδης είπε πως είναι κάτι που το υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί και το
προχωράει, με "σχεδιασμό, με κίνητρα και για τον πολίτη και την επιχείρηση...Θα
είναι καθολική η εφαρμογή, θα υπάρχουν μέτρα και εθελοντικά και υποχρεωτικά,
δεν είναι δυνατό να εξαιρεθεί κανένας...Κάναμε χθες συνάντηση με τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών και συμφωνήθηκε ότι και οι γιατροί εξασφαλίζοντας τα προβλήματα που είχαν βάλει γιατί υπάρχουν λύσεις και σε αυτά θα ενταχθούν σε αυτό το
σύστημα".

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

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 ωφελεία τους

Το μεγάλο στοίχημα
του Σχεδιασμού ονομάζεται Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
Πρόκειται για την ποιοτική διαφορά σε σχέση με
το χθες. Το πρόκριμα σε σχέση με το αύριο
Η συνειδητοποίηση από την πλευρά των
τοπικών κοινωνιών και των Δημάρχων του καθοριστικού
τους ρόλου στον Περιφερειακό σχεδιασμό είναι ο
καταλύτης για την επιτυχημένη ή όχι εφαρμογή του
Ο ρόλος αυτός αποτελεί και την ασφαλιστική
δικλείδα σε σχέση με τη διαφάνεια και τη θωράκιση της
διαχείρισης έναντι όλων εκείνων που επιχειρούν ή θα
επιχειρήσουν να την εργαλειοποιήσουν, υπηρετώντας
δικές τους λογικές
Η δική μας λογική είναι η λογική της χρηστής
διοίκησης, της διαφάνειας, της κοινωνικής λογοδοσίας
Οι Δήμαρχοι έχουν ανταποκριθεί απολύτως
θετικά στην πρόκληση, έχουν καταθέσει τα σχέδιά
τους, που θα αποτελέσουν τον «πυρήνα» του συνολικού σχεδιασμού
Ακριβώς πριν από έναν χρόνο, στην επιστολή
που είχα αποστείλει προς τους 66 Δημάρχους της Αττικής, έθετα τις βάσεις της νέας προσέγγισης στη
διαχείριση των απορριμμάτων. Της προσέγγισης που
αποτελεί σήμερα τη φιλοσοφία του προς απόφαση
ΠΕΣΔΑ
Η επιστολή εκείνη είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, εντός κι εκτός των τειχών, με δημοσιεύματα σε
μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες και ιστοσελίδες, όπου
γινόταν εκφοβιστικά λόγος περί «Αθήνας που θα γίνει
Νάπολη»
Ήταν φανερό ότι ο δρόμος που είχαμε μπροστά
μας θα ήταν μακρύς και δύσκολος. Γεμάτος εμπόδια και
παγίδες, ακόμη και από μη αναμενόμενες πλευρές…
Η διαπίστωση αυτή δεν αποθάρρυνε ούτε την
Περιφερειακή Αρχή, ούτε τον ΕΔΣΝΑ, ούτε τους
δημάρχους
Μας γέμισε πείσμα γιατί επιβεβαίωσε την ορθότητα της επιλογής μας
Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς αποφασίζαμε την
ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων

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-

Ήταν μία οικονομικά και οικολογικά δίκαιη απόφαση, μια απόφαση δικαίωσης των πολυετών αγώνων των
τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων στους ΟΤΑ και των
κοινωνικών κινημάτων
Παρά τις αντιδράσεις συνεχίσαμε, συλλογικά, με
ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες και με αίσθηση της
ευθύνης μας απέναντι στους πολίτες, την πορεία που
είχαμε χαράξει προκειμένου να αποκτήσει η Αττική

σύγχρονο και ορθολογικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων
Πορευθήκαμε, Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, δήμαρχοι,
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον στην κατεύθυνση της
εναλλακτικής διαχείρισης
Στεκόμαστε αρωγοί στο πλευρό των Δημάρχων,
προκειμένου να εκπονήσουν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης,
με την επεξεργασία και την αποστολή Οδηγού Σύνταξης
Τοπικών Σχεδίων, αλλά παράλληλα τους στηρίζουμε
ώστε να αντιμετωπίσουν τη λασπολογία διαφόρων πλευρών
Ο νέος ΠΕΣΔΑ αποτυπώνει τη νέα πολιτική
διαχείρισης, με στόχο αυτή να καταστεί «χαρτί» ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας, σε χαμηλότερα δημοτικά τέλη, σε ασφαλέστερη περιβαλλοντικά
λύση, στην ενεργοποίηση του πολίτη καθώς και στον
καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης
των απορριμμάτων
Πρόκειται για ένα σχεδιασμό: ρήξης με το παρε-

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.
λθόν, που αφομοιώνει πλήρως τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδιασμού και τις αρχές της αποκεντρωμένης
διαχείρισης. Βάζει τέλος στη λειτουργία του εκτρώματος
του ΧΥΤΑ Φυλής. Ενσωματώνει πλήρως τα Τοπικά Σχέδια. Δίνει έμφαση στη μικρή κλίμακα
Δίνει, ιδιαίτερη έμφαση στις συνέργειες με άλλα
αναπτυξιακά προγράμματα, συμβάλλοντας έτσι στην
αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής
Πολύς λόγος γίνεται περί δήθεν «ασάφειας» και
«αοριστίας» του Σχεδιασμού, επειδή δεν προχωρά σε
συγκεκριμένη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων
Πρόκειται για μία κατηγορία που προκαλεί
έκπληξη. Και μάλιστα όταν προέρχεται από πλευρές που
αρνούνται να προχωρήσουν σε χωροθέτηση!
Και τούτο γιατί αγνοεί το βασικό χαρακτηριστικό,
τον ίδιο τον πυρήνα του Σχεδιασμού. Δηλαδή τα Τοπικά
σχέδια διαχείρισης
Είναι φανερό ότι ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει
ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ξεκινάμε μια δυναμική
διαδικασία που περιλαμβάνει σειρά φάσεων και ενεργειών εξειδίκευσης του ΠΕΣΔΑ, μέσα από πλήθος
αλληλένδετων δράσεων όπου εμπλέκονται, πέραν του
ΕΔΣΝΑ, και άλλοι φορείς
Βρισκόμαστε, στην πρώτη φάση μίας σύνθετης,
πολυεπίπεδης διαδικασίας
Κάθε άλλη άποψη που δεν θέλει να προχωρήσει
η σημερινή διαδικασία, θέλει στην ουσία ανοικτή τη Φυλή
ως το 2050
Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί μια αφετηρία. Ένα νέο δρόμο. Δύσκολο αλλά μονόδρομο. Ένα
δρόμο που θα τον βαδίσουμε όλοι μαζί, Περιφέρεια,
Δήμοι, συνδικάτα, τοπικές κοινωνίες, επιστημονική
κοινότητα, πολίτες
Θα τον βαδίζουμε όλοι όσοι πιστεύουμε πράγματι στη δυνατότητα ενός νέου, εναλλακτικού, αποκεντρωμένου, με δημόσιο χαρακτήρα, ορθολογικού συστήματος, στη βάση των βέλτιστων – περιβαλλοντικά, οικονομικά, από απόψεως δημόσιας υγείας – πρακτικών
Ένα μοντέλο διαχείρισης που θα συμβάλλει
στην αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής. Το μοντέλο
ακριβώς που αξίζει στους πολίτες της
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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.

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

16-θριάσιο
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