
ΟΟ  θθααννααττηηφφόόρροοςς
υυδδρράάρργγυυρροοςς……  σσττηη

ΒΒοουυλλήή
Ερώτηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος

για το μείζον θέμα της αποθήκευσης υδραργύρου στον Ασπρόπυργο αλλά
και τη γειτνίαση του με ξυλεία

ΝΝέέαα  σσηημμααννττιικκάά
έέρργγαα  αανναακκοοίίννωωσσεε  οο
ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς
σσττοουυςς  ΗΗππεειιρρώώττεεςς

ττοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  

““ΣΣχχέέδδιιοο  γγιιαα  νναα  ααππεελλεευυθθεερρωωθθεείί  
κκααιι  νναα  ααπποοδδοοθθεείί  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς

ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  μμίίαα  ττεερράά--
σσττιιαα  ππααρράάκκττιιαα  έέκκτταασσηη””
Συνέντευξη του προέδρου του Οργα-

νισμού Λιμένος Ελευσίνας Αθ. Πέππα
στην εφημερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττοο  
ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΔΔηημμόό--

σσιιααςς  ΤΤάάξξηηςς  ηη  σσυυννάάνν--
ττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααββαα--

ττιικκόόττηητταα  σσττοονν  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΛΛήήξξαανν  ττοο  θθέέμμαα  ττοουυ
εεππιικκίίννδδυυννοουυ

φφοορρττίίοουυ,,  ύύσσττεερραα
ααππόό  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς

ΕΕΕΕΑΑΕΕ

Ο Αθλητισμός στο επίκεντρο
της συνάντησης του Δημάρχου
Αχαρνών με τον Σπύρο Πάντζα

Αντίθετη η ΚΕΔΕ στην
απαλλαγή αναδόχων από

τα δημοτικά τέλη

Αιμοδοσία του δήμου
Ιλίου στις 16 και 

17 Οκτωβρίου
Μητσοτάκης: «Σημεία και

τέρατα» προβλέπονται στο
πολυνομοσχέδιο
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

Ελευσίνα
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου

Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν.

84, 2105556375

Αχαρνές
Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α. Πάρνηθος

102, 2102476440

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 16 εως 24
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 65%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Αγαθονίκη  Χρυσή, Χρύσα, Χρυ-

σαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια,
Χρυστάλλα, Χρυσταλλία Φλωρεντία, Φλωρέν-
τα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέν-

τζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος,
Φλορέντσος

Συνέντευξη του προέδρου του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας Αθ. Πέππα στην εφημερίδα
ΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΛιμένας Ελευσίνας είναι από τους παλαιοτέρους
της Ευρώπης καθώς α πό τις ανασκαφές και τα
ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης πιστο -

ποιείται η λειτουργία του από την κλασσική εποχή (500
π.χ.). Το 1923 ιδρύθηκε το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας το
οποίο μετετράπη σε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Ε. με το Ν. 2932/2001. Με απόφαση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας το 1992, το λιμάνι της Ελευσίνας
κατατάσσεται στην Α’ κατηγορία Λιμένων Εθνικής
Σημασίας. Τον Μάιο του 2003 υπογράφεται η Σύμβαση
Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Α.Ε. Οργανι-
σμός Λιμένος Ελευσίνας, με την οποία παραχωρείται στην
Α.Ε. η χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα Ελευ-
σίνας, εκτάσεως 200 περίπου στρεμμάτων, στον
ομώνυμο κόλπο, με αρχική διάρκεια 40 ετών. Οι ανα-
πτυξιακοί στόχοι του ΟΛΕ Α.Ε. είναι η ανάδειξη του Λιμέ-
νος Ε λευσίνας σε κομβικό σημείο συν δυασμένων μεταφο-
ρών και η ε ξέλιξη του σε λιμένα τρίτης γενεάς.

Αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη με τον πρόεδρο
του Οργανισμού Λιμενος Ελευσίνας κο Αθανάσιο Πέππα
δεν στάθηκε μόνο η ιστορία αλλα και η σημαντική προ-
σφορά του Οργανισμού στην ανάπτυξη τοσο της περ-
ιοχής αλλα και της χώρας. Θυμίζουμε εδω πως το Θριά-
σιο Πεδίο είναι ο σημαντικότερος οικονομικός κόμβος
οπου η αξιοποίησή του με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του
Λιμανιού θα δώσουν νέα ώθηση προς όφελος των
πολιτών.

Κε Πρόεδρε η Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο είναι
περιβαλλοντολογικά επιβαρυμένη περιοχή. Τι ενέρ-
γειες έχετε κάνει, ώστε η λειτουργία του Λιμένα να
μην επιβαρύνει περισσότερο το Περιβάλλον ;

Το Λιμάνι της Ελευσίνας είναι συνέχεια της πόλης της
και άρρηκτα συνδεδεμένο με το ζωή της πόλης, την καθ-
ημερινότητα, τις εργασίες των κατοίκων της πόλης και
όλων όσων το χρησιμοποιούν. Ο ΟΛΕ ΑΕ επιδεικνύει
μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν την προ-
στασία του περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί μέριμνα της
Διοίκησης η βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν

στο λιμάνι. Συνεργαζόμαστε με την Δημοτική Αρχή, προ-
κειμένου να υπάρχει καθαριότητα στους χώρους του
Λιμένα και ταυτόχρονα με συνεχείς παρεμβάσεις ο Οργα-
νισμός φροντίζει για τον ευπρεπισμό του Χερσαίου
χώρου,  των μαρίνων και όλου του παράλιου μετώπου,
που είναι στην ευθύνη του.

Ο ΟΛΕ ΑΕ διαθέτει όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις
για την παροχή υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τους
Διεθνής  Κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.
Εξάλλου δε, το μεγαλύτερο μέρος της Χερσαίας Ζώνης
του λιμένα, έχει προβλεφθεί να είναι προσβάσιμο στους
πολίτες και να υπάρχει ασφάλεια και καθαριότητα.

Σχετικά με τα ναυάγια που υπάρχουν στον κόλπο
της Ελευσίνας, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε
προβεί ;

Τα ναυάγια εντός του κόλπου Ελευσίνας δεν αποτελούν
μόνο πρόβλημα στην ναυσιπλοΐα, αλλά αφορά και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ήδη έχουν
ξεκινήσει διαδικασίες διαγωνι-

““ΣΣχχέέδδιιοο  γγιιαα  νναα  ααππεελλεευυθθεερρωωθθεείί  κκααιι  νναα
ααπποοδδοοθθεείί  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,

μμίίαα  ττεερράάσσττιιαα  ππααρράάκκττιιαα  έέκκτταασσηη””

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 14

Ο θανατηφόρος υδράργυρος… στη Βουλή
Ερώτηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος

για το μείζον θέμα της αποθήκευσης υδραργύρου στον Ασπρόπυργο αλλά
και τη γειτνίαση του με ξυλεία

Σε άρθρο στις 29 Σεπτεμβρίου
2015 αναφορικά στον θανατηφ-
όρου υδραργύρου αλλα και τους

κινδύνους που ελλοχεύουν σε συνδυα-
σμό με την παρακείμενη ξυλεία τονίσαμε
τη βαρύτητα του προβλήματος και ανα-
μέναμε κάποιος αρμόδιος φορέας να
ενδιαφερθεί για αυτο. Τελικά τα απανω-
τά δημοσιεύματα και η πίεση οδήγησαν
το θέμα -με ερώτηση της Εύης Χριστοφ-
ιλοπούλου- στη Βουλή.

Σημειώνουμε πως απο την άποψη της
επικινδυνότητας είναι το σοβαρότερο
θέμα με το οποίο το μέσο μας έχει ασχο-
λήθει και απορούμε γιατι δεν παρενέ-
βησαν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς. Το και-
νούριο στοιχείο ήταν σαφώς η γειτνίαση
του υδραγρύρου με τόνους παρατημένης ξυλείας εδώ και χρόνια σε αποθήκη της εταιρείας SHELMAN.

Η ερώτηση της κας Χριστοφιλοπούλου:
“ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη
ΘΕΜΑ: «Αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου στον Ασπρόπυργο Αττικής»
Κύριε Υπουργέ, Την τελευταία τριετία πραγματοποιήθηκε από ιδιωτική εταιρεία της Γερμανίας, παράνομη μεταφορά

μεγάλης ποσότητας αποβλήτων υδραργύρου στη χώρα μας, με σκοπό να προωθηθεί σε τρίτες χώρες κατά παράβα-
ση των Κανονισμών 1013/2006 & 1102/2008 (ΕΚ). Τα απόβλητα αυτά αποθηκεύτηκαν σε εγκαταστάσεις ελληνικής
ιδιωτικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 11
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Παρά την απουσία του Υπουρ-
γού - Συζητήθηκε επιχειρησιακό
σχέδιο δράσης για την περιοχή

Μπορεί να ήταν
απών ο Υπουργός
Δημόσιας Τάξης

κος Τόσκας λόγω έκτακτου
γεγονότος, αυτό όμως δεν
εμπόδισε την αντιπροσωπεία
του Δήμου Ασπροπύργου να
συζητήσει με εκπροσώπους
του Υπουργείου τα προβλή-
ματα της παραβατικότητας
στην περιοχή του Δήμου. Στη
σύσκεψη, από πλευράς Υπο-
υργείου ήταν παρών ο Διε-
υθυντής του Γραφείου του
Αν. Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, κ. Βασίλης Ματρ-
ογιάννης, και ο Αντιστράτ-
ηγος, Επιθεωρητής της
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κωνσταντίνος Μαχαιρίνας. Απ΄
την πλευρά του Ασπρόπυργου, ο Δήμαρχος της πόλης κ.
Νικόλαος Μελετίου, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου κ. Ισίδωρο Τσίγκο, και τους επικεφαλείς των δημο-
τικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., κκ. Ι.
Ηλία, Δ. Μπακάλη και Ε. Παπανικολάου.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου  συμπληρωματικό υπόμ-
νημα στο οποίο αναφέρθηκε εκ νέου στα αίτια και τους
συνυπεύθυνους της εκρηκτικής κατάστασης που διαμορ-
φώθηκε στην πόλη, τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας της δρά-
σης εγκληματικών στοιχείων, αλλά και της γνωστής
αδυναμίας της Ελληνικής Αστυνομίας, να προστατεύσει
νοικοκυριά, επιχειρήσεις και πολίτες, λόγω έλλειψης προ-
σωπικού, αλλά και του κατάλληλου επιχειρησιακού σχε-
διασμού.

Αναφέρθηκε επίσης λεπτομερώς στα συμβαίνοντα τον
τελευταίο καιρό και απαίτησε από τους αρμοδίους την
άμεση ανάληψη δράσης, και τη σταθερή και ενισχυμένη
παρουσία των αρχών, με στόχο την προστασία της ζωής
και της περιουσίας όσων ζουν, εργάζονται, ή έχουν επεν-
δύσει στον Ασπρόπυργο. 

Απ' την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του Υπουργείου
και της Ελληνικής Αστυνομίας αναγνώρισαν την ανάγκη
κατεπείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης, στη βάση
συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, που θα
εκπονήσει ο Αντιστράτηγος – Επιθεωρητής της ΕΛ.ΑΣ. κ.
Μαχαιρίνας και θα το καταθέσει την προσεχή Πέμπτη
στον Υπουργό. Θα ακολουθήσει συνάντηση, που θα γίνει
στο Δημαρχείο του Ασπροπύργου, όπου θα οριστικοποι-
ηθεί η υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, εκπρόσωποι
του Υπουργείου και της ΕΛ.ΑΣ, θα περιοδεύσουν σε όλη
την έκταση του Δήμου, και μάλιστα κατά τις νυχτερινές
ώρες, προκειμένου να μορφώσουν άποψη για τις ιδιαιτε-
ρότητες, που πρέπει να προβλέψει το Επιχειρησιακό Σχέ-
διο της Αστυνομίας. 

Σε κάθε περίπτωση την προσεχή Παρασκευή θα ορι-
στικοποιηθεί η συνάντηση του Ασπροπύργου, και
συνακόλουθα η έναρξη της συντονισμένης προσπάθειας,
για την αποκατάσταση του κλίματος κοινωνικής γαλήνης,
ασφάλειας και τάξης, που τόσο διαταράχθηκε τον τελευ-
ταίο καιρό.

Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
δήλωσε: 

«Θέλω να πιστεύω ότι, οι αρμόδιοι κατανόησαν όλες τις
πτυχές του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζει η
πόλη μας. Εξήγησα, και δια ζώσης, ότι ο Ασπρόπυργος.

Ο Δήμος, οι πολίτες,
οι εργαζόμενοι και οι
επιχειρήσεις του
τόπου μας, είμαστε
«στο μη περαιτέρω.
Χ ε ι ρ ι σ τ ή κ α μ ε
υπεύθυνα την πρό-
σφατη κρίση, με
γνώμονα να απο-
φύγουμε τα χειρότε-
ρα, και κυρίως
κρούσματα αυτο-
δικίας. Αναμένω την
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α
Υπουργείου και
ΕΛ.ΑΣ., για τη
νυχτερινή περιοδεία
μας, σε όλες τις
συνοικίες, αλλά και
στο κέντρο του
Ασπρόπυργου. Σας
ενημερώνω, μάλιστα, ότι άμεσα προχωρώ και στην
ενημέρωση, γύρω απ΄ το συγκεκριμένο, φλέγον θέμα,
τόσο στους άμεσους συνεργάτες του Πρωθυπουργού,
όσο και στους θεσμικούς συντονιστές του κυβερνητικού
έργου. Κι ευελπιστώ ότι, όλοι μαζί, θα αλλάξουμε το τοπίο
στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση, επαγρυπνούμε και, αν
χρειασθεί, θα επανέλθουμε, υπεύθυνα και δυναμικά,
όπως πάντα».

Αγαπητοί αναγνώστες το θέμα της παραβατικότητας
αλλα και της εγκληματικότητας στην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου μας έχει απασχολήσει επι δεκαετίες. Έχουν γίνει
συσκέψεις επι συσκέψεων, ουκ ολίγες συγκεντρώσεις και
η κατάσταση χειροτερεύει. Αν δεν σκύψουν υπεύθυνα οι
αρμόδιες αρχές - δηλαδη το Κρατος και οι αρμοδιοι φορ-
είς που ελέγχει η κατάσταση όχι μόνο θα γίνει πιο επικιν-
δυνη αλλα η αυτοδικία θα γίνει διέξοδος των πολιτών. Η
παραπάνω εξέλιξη θα πρέπει να αποφευχθεί και για την
οριστική λύση του προβλήματος χρειάζεται να χτυπηθούν
τα αίτιά του με την ανάλογη πρόληψη.

Ε. Λιάκος

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης η
συνάντηση για την παραβατικότητα στον Ασπρόπυργο

Γιάννης Μαυροειδάκος : Σ’
αυτό τον τόπο πρέπει να επι-

κρατήσουν  η λογική
και οι νόμοι 

Άδραξε την ευκαιρία της παρουσίας του βουλευτή
της Περιφέρειας Αττικής Πάνου Σκουρολιάκου ο
Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος

στην εκδήλωση των Ηπειρωτών Ζεφυρίου , προκειμένου
να μεταφέρει το σοβαρότατο ζήτημα της παραβατικότ-
ητας των κατοίκων ROMA, που απασχολεί σε καθημερι-
νή βάση το Ζεφύρι. 

Έτσι το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου από το
βήμα της εκδήλωσης «ΤΣΙΠΟΥΡΑ 2015» κατά τον σύντο-
μο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Το
μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη
αστυνόμευσης. Σ’ αυτόν τον τόπο πρέπει να επικρατήσει
η λογική και να εφαρμοστούν οι νόμοι» τόνισε χαρακτηρ-
ιστικά. 

(Δείτε τι ακριβώς είπε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=MtYLOG-wvts) 

Θετική ήταν πάντως η απάντηση που έλαβε από τον
βουλευτή Πάνο Σκουριαλιάκο ο οποίος επεσήμανε πως
τα δύο προηγούμενα χρόνια, είχε «παγώσει»  η είσοδος
των Αστυνομικών στις σχολές, με αποτέλεσμα να μην
γίνονται αντικαταστάσεις. «Θα προσπαθήσουμε για το
καλύτερο» κατέληξε ο βουλευτής. 

Νέα σημαντικά έργα ανα-
κοίνωσε ο Δήμαρχος Φυλής

στους Ηπειρώτες του Ζεφυρίου 

Καλές ειδήσεις ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς από το βήμα της εκδήλωσης
των Ηπειρωτών Ζεφυρίου «Τσίπουρα 2015»

που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Σαββάτου 11
Οκτωβρίου. 

Αφού τόνισε
χαρακτηριστικά
«Είμαι ένας από
εσάς» επι-
σ η μ α ί ν ο ν τ α ς
πως οι
Α ρ β α ν ί τ ε ς
έχουν κοινή
καταγωγή με
τους Ηπει-
ρώτες, απα-
ρίθμησε σειρά σημαντικών έργων. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως μέσα στον Οκτώβρη, θα
υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση του νέου Βρεφι-
κού- Παιδικού  Σταθμού του Ζεφυρίου στο Οικοδομικό
Τετράγωνο 164. 

Επίσης ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Λεωφόρου
Φυλής από τα φανάρια του Γαβαλά ως την Χασιά αλλά
και τις μελέτες για την ανάπλαση των δρόμων και των
παιδικών χαρών του Ζεφυρίου. 

Ο Δήμαρχος έκλεισε το σύντομο χαιρετισμό του απε-
υθύνοντας έκκληση για ενότητα. «Σας ζητώ να είμαστε
αγαπημένοι, προκειμένου να ξεπεράσουμε την κρίση κι
εύχομαι του χρόνου να  είμαστε εδώ και να γιορτάσουμε,
ακόμη καλύτερα» κατέληξε. 

Δείτε τις ακριβώς είπε πατώντας τον παρακάτω σύνδε-
σμο 
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Αντίθετη η ΚΕΔΕ στην απαλλαγή
αναδόχων από τα δημοτικά τέλη

ΟΓ ι ώ ρ γ ο ς
Πατούλης αντέδρ-
ασε στη ρύθμιση

με επιστολή του προς τους
υπουργούς Οικονομικών και
Εσωτερικών 

Αντίθετη βρίσκει την Κεν-
τρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ) η ρύθμιση του
πολυνομοσχεδίου για απαλ-
λαγή από την καταβολή
δημοτικών τελών των
επιχειρηματιών που συνά-
πτουν συμβάσεις παρ-
αχώρησης με το Δημόσιο. 

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου με τίτλο «Μέτρα για την
Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρ-
υθμίσεων» που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης αναφέρει ότι η απαλλαγή θα παραβίαζε την αρχή της αντα-
γωνιστικότητας που πρέπει να ισχύει στην αγορά, καθώς και την αρχή της ανταποδο-
τικότητας στην οποία στηρίζεται η καταβολή δημοτικών τελών. 

Υπογραμμίζει ακόμη ότι στερεί από τους δήμους σημαντικούς και θεσμοθετημένους
πόρους, πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία τους, ενώ τέλος τονίζει ότι θεωρ-
εί απαράδεκτο στην τρέχουσα συγκυρία να είναι υποχρεωμένοι όλοι να πληρώνουν
δημοτικά τέλη, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών, και
κάποιοι να απαλλάσσονται επιλεκτικά από την υποχρέωση αυτή.

Αχαρνές: Σχολικά είδη διένειμε η
Κοινωνική υπηρεσία

Σχολικά είδη διένειμε η Κοινωνική
υπηρεσία του δήμου Αχαρνών σε
μαθητές και μαθήτριες ευπαθών

κοινωνικών ομάδων.
Ειδικότερα, τα σχολικά είδη διανεμήθηκαν

σε παιδιά 35 οικογενειών του Δήμου Αχα-
ρνών με σοβαρά οικονομικά – κοινωνικά
προβλήματα. Τα είδη που προσφέρθηκαν
είναι μία ευγενική χορηγία του Συλλόγου
Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και της
Εταιρείας Μουστάκας. Στόχος της δράσης,
να χαρίσει χαρά και χαμόγελα στους μαθητές και τις μαθήτριες στην έναρξη της σχολι-
κής τους χρονιάς.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Σαχσανίδη ευχαρίστησε θερμά τον
Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών γιατί με την προσφορά τους αυτή αναδεικ-
νύουν το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι σε αδύναμες οικογένειες του
Δήμου μας.

Επίσης, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία Μουστάκας που στέκεται πάντα με ευαισθη-
σία απέναντι σε ευάλωτους κοινωνικά συμπολίτες

Αιμοδοσία του δήμου Ιλίου στις
16 και 17 Οκτωβρίου

Στοίχημα ζωής απο-
τελεί για το δήμο
Ιλίου κάθε Αιμο-

δοσία του ( τρεις μέσα στο
χρόνο) κι αυτό αποτυπώνε-
ται στις συμμετοχές των εθε-
λοντών  που τον τελευταίο
χρόνο έφτασαν τους
360,δείχνοντας τη σοβαρή
προσπάθεια που επιτελείται
στον συγκεκριμένο τομέα.

Η «εκτόξευση» σε επίπε-
δα ρεκόρ των συμμετεχόν-
των  έχει ανεβάσει-όπως
ήταν αναμενόμενο- τον πήχη των προσδοκιών των υπευθύνων οι οποίοι αναμένουν
εξίσου μεγάλη συμμετοχή στην Αιμοδοσία της Παρασκευής 16 και του Σαββάτου 17
Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή η αιμοδοσία θα ξεκινήσει στις 8:30 το πρωί και θα δια-
ρκέσει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο θα ξεκινήσει,πάλι,στις 8:30 το πρωί ωστό-
σο θα ολοκληρωθεί στη 1 το μεσημέρι. Και τις δύο ημέρες ο δήμος Ιλίου και η Κοινωνι-
κή του υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για τη δράση θα έχουν φροντίσει-όπως πράτ-
τουν πάντα-κάθε λεπτομέρεια,αναμένοντας κι αυτή τη φορά ν΄ανταποκριθούν στο κάλε-
σμά τους εκατοντάδες δημότες.

Λίγα Λόγια για τη Δημοτική τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου
Ιδρύθηκε το 1987 με πρωταρχικό της στόχο την κάλυψη των αναγκών σε αίμα που

έχουν οι αιμοδότες της και οι οικογένειες τους, οι μοναχικοί δημότες του Ιλίου που στε-
ρούνται φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία που
δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ανάλογα κέντρα, καθώς και κάθε συνάνθρωπος μας
που βρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη.

Στο Δήμο πραγματοποιούνται ετησίως τρεις διήμερες αιμοδοσίες σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο Δήμος Ιλίου προσφέρει στους αιμοδότες, ως ελάχιστη αναγνώριση της ανιδιοτελούς
προσφοράς τους, τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε ένα από τα επιμορφωτικά ή
αθλητικά προγράμματα επιλογής τους, που υλοποιούνται από το Δήμο και έκπτωση
20% στα δίδακτρα του Δημοτικού Ωδείου.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου
Φροντίζει για την έγκαιρη ειδοποίηση και ενημέρωση των μελών της Δημοτικής Τρά-

πεζας Αίματος πριν από κάθε αιμοδοσία, με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, την
ανάρτηση αφισών και αεροπανό και την αποστολή προσωπικών επιστολών στους κατα-
γεγραμμένους αιμοδότες

Διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας (άνετους κλι-
ματιζόμενους χώρους, προσφορά χυμών και αναψυκτικών κα.)

Συντονίζει και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς της
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Λήξαν το θέμα του επικίνδυνου
φορτίου, ύστερα από έλεγχο της ΕΕΑΕ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέρ-
γειας και Μεταλλείων, Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Περ-
ιβάλλοντος, προχώρησε σε έλεγχο του κλειστού κοντέινερ που εντοπίστηκε το

Σάββατο στην πύλη της ΟΕΔΑ Φυλής με δεκαπλάσια του επιτρεπτού ορίου επίπεδα

ραδιενέργειας του φορτίου.  Μετά από τον εντοπισμό του ραδιενεργού υλικού, ενημε-
ρώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες (η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, οι Επιθεωρητές Περ-
ιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας στη ΓΑΔΑ). Σήμερα, το πρωί, για
λειτουργικούς λόγους, το φορτίο με το κοντέινερ επιστράφηκε στο ΣΜΑ Σχιστού, προ-
κειμένου να γίνει εντοπισμός της πηγής του ραδιενεργού υλικού. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και διαπιστώθηκε ότι η κυρίαρχη πηγή εκπομπής ραδιενέργει-
ας ήταν οικιακός ρουχισμός (συγκεκριμένα, πετσέτα και εσώρουχα), προφανώς από
ασθενή υποβαλλόμενο σε θεραπεία. Το Σάββατο, 10/10 μετρήθηκαν περίπου 22μSV/h
και τη Δευτέρα, 12/10, η τιμή είχε μειωθεί, λόγω εξασθένισης περίπου στα 17μSV/h  (στο
χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής). Κατά την επιστροφή και την είσοδο στο ΣΜΑ Σχιστού, η συσκε-
υή εντοπισμού του ΣΜΑ έδωσε ένδειξη 16.554 μSV/h. Σύμφωνα με δήλωση των εκπρ-
οσώπων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το ραδιενεργό υλικό είναι ιώδιο
– 131, το οποίο έχει χρόνο ημιζωής περίπου 7 ημέρες (το ισότοπο αυτό χρησιμοποιείται
κυρίως για τη θεραπεία νεοπλασιών στον θυρεοειδή αδένα). Οι ίδιοι επίσης διαβεβαίω-
σαν ότι ο ρουχισμός που εξέπεμπαν το ραδιενεργό υλικό είναι ακίνδυνο από ραδιολογι-
κής απόψεως και ως εκ τούτου, μπορούν να διατεθούν με τα συνήθη αστικά απο-
ρρίμματα. Επίσης, δήλωσαν ότι τα παραπάνω ρούχα δεν κατατάσσονται ως μολυσμα-
τικά. Κατόπιν τούτου, αναχώρησαν από το χώρο του ΣΜΑ οι εκπρόσωποι της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας καθώς και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβαλ-
λοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ. Κατόπιν, οι Επιθεωρητές προχώρησαν στον έλεγχο
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από τις δρα-
στηριότητες του Σταθμού Μεταφόρτωσης. 

Το θέμα αντιμετωπίστηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τις καθιερωμέ-
νες διαδικασίες. Η ΕΕΑΕ διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας και προ-
στασίας περιβάλλοντος. Κατόπιν αυτών, το συμβάν θεωρείται λήξαν. 

Προβληματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ για υπερ-
οφορολόγηση, 100 δόσεις και εργασιακά

Έντονες αντιδράσεις εκφράστηκαν στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ , που συνεδριάζει από το απόγευμα, τα μέτρα που αφο-
ρούν σε εργασιακά και φορολογία και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο

του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ζήτησαν ενημέρωση και διευκρινίσεις από

τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, για τα σκληρά φορολογι-
κά μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο-σκούπα όπως το φόρο στα ανείσπρακτα
ενοίκια, τις 100 δόσεις, τις ποινές για φοροδιαφυγή και τον ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από τον κ. Αλεξιάδη να
είναι πιο ελαστικό το μέτρο της απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων και να μην
χάνεται στον 1 μήνα, καθώς και ο αριθμός των δόσεων να προσδιορίζεται από την περ-
ιουσιακή κατάσταση.

Ο αρμόδιος υπουργός εξέφρασε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τη δυνατότητα να
εξεταστούν βελτιώσεις στα τρία από τα τέσσερα ζητήματ, πλην του ΕΝΦΙΑ. Όσον αφορά
τις ποινές και τα πρόστιμα για φοροδιαφυγεί, ζήτησαν να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για
μεγαλοοφειλέτες και λαθρεμπόριο και υπεσχέθη ότι θα γίνει προσπάθεια μετακίνησης
των βαρών σε αυτούς που αποδεδειγμένα μπορούν να πληρώσουν. Βαρύ ήταν το κλίμα
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά, ενώ παρών ήταν ο υφυ-
πουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Οι βουλευτές κατέθεσαν σειρά προτάσεων σε επιμέρους εργασιακά θέματα, τις
οποίες ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι θα λάβει υπόψιν του και θα ενταχθούν στη μεγάλη
μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος
Κατρούγκαλος έχει αναφέρει ότι τα μέτρα που πρέπει να περάσουν τώρα είναι σε
δυσμενές κλίμα, ωστόσο η κυβέρνηση θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να βρεθούν
ισοδύναμα και στη συνέχεια να ανατραπούν με την μεγάλη συνολική ασφαλιστική μετα-
ρρύθμιση.

Ο Αθλητισμός στο επίκεντρο της συνάντησης
του Δημάρχου Αχαρνών με τον Σπύρο Πάντζα

ΟΑθλητισμός και η
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
π α ρ ε μ φ ε ρ ώ ν

προβλημάτων συζητήθηκαν
εκτενώς στη συνάντηση που
είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών
με τον κ Σπύρο Πάντζα,
Εντεταλμένο Περιφερειακό
Σύμβουλο Αθλητισμού της
Περιφέρειας Αττικής.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός
ενημέρωσε εκτενώς τον κ
Πάντζα για την κατάσταση
των αθλητικών εγκαταστά-
σεων του Δήμου Αχαρνών, τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές αλλά και τις επισκευές
που χρειάζονται άμεσα να γίνουν. Ακόμα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού και την ανάγκη άμεσης λειτουργίας τους προς
όφελος των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος και στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, τόνισε
πώς: «Στον Δήμο Αχαρνών με τις μεγάλες οικονομικές – κοινωνικές ανισότητες, ο Αθλ-
ητισμός ενώνει νέους ανθρώπους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, τους βοηθά να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, ενώ αποτελεί μία υγιή εναλ-
λακτική πρόταση δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου τους. Στόχος μας,
οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις να αποτελούν μία ασφαλή και αξιοπρεπή εναλ-
λακτική πρόταση άθλησης για όλους τους δημότες και τους κατοίκους μας».

Από την πλευρά του, ο κ Πάντζας δεσμεύθηκε πως θα δει με ιδιαίτερη προσοχή όλα
τα ζητήθηκαν που του τέθηκαν, υπογραμμίζοντας και εκείνος με τη σειρά του τη σημασία
να ενισχυθεί ο Αθλητισμός ιδιαίτερα στον Δήμο Αχαρνών που έχει τόσο υψηλό ποσοστό
νέων ανθρώπων.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών, συμμετείχε
επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ Στάθης
Τοπαλίδης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ Θανάσης Κατσιγιάννης.

Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών
για την ανάδειξη & προστασία του

Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

Μία πρώτη συνάν-
τηση εργασίας
για όλα τα θέμα-

τα που αφορούν την ανά-
δειξη και προστασία του
Αρχαίου Θεάτρου των Αχα-
ρνών πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Όπως τόνισε ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών, κ Κασ-
σαβός: «Η σημερινή
συνάντηση αποτελεί την
πρώτη ενός μεγάλου
κύκλου επαφών και δια-
βούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς με σκοπό την ανάδειξη και
προστασία του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών. Σκοπός της συνάντησης είναι να υπάρ-
ξει μια πρώτη ρεαλιστική αποτίμηση της σημερινής κατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου
Αχαρνών, μία λεπτομερή καταγραφή και ιεράρχηση των αντικειμενικών δυσκολιών και
προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα, αλλά και των κινήσεων που
θα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα».

Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσα-
βού, παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ
Στάθης Τοπαλίδης, η κα Μίχα, Πρόεδρος του Επισκηνίου, η κα Ελένη Μαρίνη, μέλος του
Επισκηνίου, ο κ Φυτάς, Πρόεδρος της ΙΛΕΑ, οι κκ Ηρώ Παγώνα και Κατερίνα Παπα-
σταματίου, Επιστημονικές Συνεργάτιδες του Δημάρχου Αχαρνών και η κα Περράκη,
δημότης του Δήμου Αχαρνών.
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Το σχέδιο της κυβέρνησης για
συναλλαγές χωρίς μετρητά

Μέ χ ρ ι
τέλος του
έ τ ο υ ς

πρόκειται να είναι
έτοιμο το σχέδιο
του υπουργείου
Οικονομικών για
την προώθηση και
την διευκόλυνση
της χρήσης ηλεκτρ-
ονικών πληρωμών
και τη μείωση της
χρήσης μετρητών.

Με απόφαση της
Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων
Εσόδων (ΓΓΔΕ)
συγκροτείται Ομάδα Εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με την επεξεργασία και την εκπόν-
ηση κοστολογημένου σχεδίου για την ευρεία χρήση του «πλαστικού χρήματος».

Τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί η Ομάδα Εργασίας είναι:
Η υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-

γελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),
Η υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία

(ICISnet),
Η αποδοχή καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών

πληρωμών για εισπράξεις του υπουργείου Οικονομικών,
Η καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ.
Η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των

Υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παρ-
αβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεργασθεί με την Ομάδα Εργασίας που λειτουργεί στην
Γ.Γ.Δ.Ε., για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων
των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς
και παροχής υπηρεσιών, όπως και με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές της Γ.Γ.Δ.Ε.
ή του Υπουργείου Οικονομικών και με Υπηρεσίες και Φορείς που εμπλέκονται σε θέμα-
τα και διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο της.

Η Ομάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τις 31-12-2015.

Περικοπή 570 ευρώ το μήνα από
τη βουλευτική αποζημίωση

Την μείωση
κατά 10%
στην βου-

λευτική αποζημίω-
ση από τις αρχές
της νέας χρονιάς
επεξεργάζεται ο
πρόεδρος της Βου-
λής Νίκος Βούτσης,
εντάσσοντας την
συγκεκριμένη ρύθ-
μιση στον υπό
σύνταξη προϋπο-
λογισμό της Βου-
λής.

Όπως ενημέρω-
σε ο κ. Βούτσης, πρόκειται για συνέχεια των περικοπών των απολαβών των βουλευτών,
ωστόσο είναι η πρώτη φορά που γίνεται περικοπή επί του βασικού «μισθού» των βου-
λευτών.

Δεν θα υπάρξει ωστόσο μεταβολή στην αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για
την συμμετοχή τους στις Επιτροπές, καθώς αυτή ανέρχεται στο ποσό των 75 ευρώ και
είναι και η κατώτατη αμοιβή του Δημοσίου.

Τέλος, ο κ. Βούτσης ενημέρωσε ότι δεν θα συμπαρασυρθούν - λόγω της μείωσης των
βουλευτικών αποζημιώσεων - οι μισθοί των δικαστικών λειτουργών και θα γίνει προ-
σπάθεια να μην συμπαρασυρθούν ούτε οι αμοιβές των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

Στην Αθήνα την Τετάρτη ο Μοσκοβισί -
Συνάντηση με Τσίπρα για τις μεταρρυθμίσεις

Στην Αθήνα θα βρίσκεται την Τετάρτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών
Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με τις
ελληνικές αρχές. 

Ο Πιερ Μοσκοβισί ανακοίνωσε την επίσκεψή του μέσω Twitter και μάλιστα στην
ελληνική γλώσσα, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντησή του με τον έλληνα

Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις δραματικές διαπραγματεύσεις του Ιουλίου για το
τρίτο μνημόνιο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα θα συναντηθεί,
επίσης, με τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Οικονομίας Γιώργο
Σταθάκη, καθώς και με οικονομικούς παράγοντες της χώρας.

Στο μήνυμά του τονίζει ότι η Κομισιόν συνεργάζεται με τη χώρα μας για τη συνέχιση
των μεταρρυθμίσεων. 

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες επεσήμανε την ανάγκη πίστης εφα-
ρμογής όσων έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώζώνης. 

Ως προς τις σχέσεις της Επιτροπής με την ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μοσκοβισί ανέφ-
ερε ότι χαρακτηρίζονται στην παρούσα φάση από εμπιστοσύνη αλλά και από υπευθυ-
νότητα.

Επίσης τόνισε ότι -όπως έχει συμφωνηθεί- η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ υπογράμμισε επίσης την
ανάγκη προώθησης των μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχει δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει η
Ελλάδα.

Ως προς το ζήτημα της παρουσίας του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, δήλωσε πως
θα συνεχιστεί και ότι η παρουσία του θεωρείται εγγύηση ασφαλείας για χώρες της ευρ-
ωζώνης. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει και καταδικάζει την εγκληματική βομβιστική επίθεση στην
Άγκυρα της Τουρκίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 128 διαδηλωτών (με τα έως
τώρα στοιχεία) και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων κατά τη διάρκεια μιας φιλειρη-
νικής εκδήλωσης.

Η ΕΕΔΥΕ το ελληνικό αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα εκφράζει τα ειλικρινή
συλλυπητήρια, την αλληλεγγύη και συμπαράστασή της στο λαϊκό, φιλειρηνικό κίνημα
της Τουρκίας, στους οικείους των θυμάτων και σε όλο τον τουρκικό λαό. Το δολοφονικό
χτύπημα σε μια φιλειρηνική εκδήλωση, πορεία ειρήνης ενάντια στις επιχειρήσεις του
τουρκικού στρατού στις Κουρδικές περιοχές, είναι σήμα κινδύνου για τους λαούς όλης
της περιοχής που απειλείται και βάλλεται από τις πολύμορφες ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις και  ανταγωνισμούς για τον έλεγχό της.

Οι επικίνδυνες αυτές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την επαγρύπνηση και ετοιμότητα
του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, την παραπέρα ανάπτυξη της κοινής δράσης των
φιλειρηνικών κινημάτων σε όλο το μήκος και πλάτος των σχεδίων των ιμπεριαλιστών
και των κυρίαρχων τάξεων.
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Μητσοτάκης: «Σημεία και τέρατα»
προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο

Επίθεση στην κυβέρν-
ηση με αφορμή το
πολυνομοσχέδιο εξα-

πέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης, κάνοντας λόγο για ''σημεία
και τέρατα που προβλέπονται
σε αυτό''.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της
ΝΔ ανέφερε ότι μετά από
εννέα μήνες στο τιμόνι της
χώρας, "ο ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνει
σιγά-σιγά την παλιά συνταγή
της Αριστεράς, που δεν είναι
άλλη από τη φορολόγηση".

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μητσο-
τάκης είπε πως ήρθε η ώρα για τη "λυπητερή" μετά από 7 μήνες αποτυχημένης διαπρ-
αγμάτευσης, και αναφέρθηκε στη για πρώτη φορά φορολόγηση των ανείσπρακτων
ενοικίων, στην κατάργηση εκπτώσεων του ΕΝΦΙΑ, στην αύξηση των φορολογικών
συντελεστών στα ενοίκια, και στη δυνατότητα που δίνει το πολυνομοσχέδιο για επιβολή
ποινών φυλάκισης, ακόμα και για μικροπαραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σήμερα, μετά από 5 χρόνια κρίσης, η ελληνική οικο-
νομία δεν μπορεί να δώσει παραπάνω φόρους, και η λύση δεν είναι να κυνηγάμε έσοδα
από μια αγελάδα που δεν μπορεί να βγάλει περισσότερο γάλα.

Η λύση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, είναι να αποκτήσει η Ελλάδα μία κυβέρνηση που θα
μπορέσει με γνώση και όραμα να μεγαλώσει την οικονομία και να περιορίσει το μεγάλο
και σπάταλο κράτος.

"Μόνο έτσι θα ζήσουμε μείωση φορολογικών συντελεστών. Αυτό όλοι το εξαγγέλλουν
αλλά κανείς δεν το έκανε πράξη. Ας προβληματιστούμε", συμπλήρωσε.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, επισήμανε παράλληλα ότι ένα μέρος των φόρων που
αυξάνονται σήμερα, θα πάει για να καταβάλλονται οι μισθοί των επίορκων δημοσίων
υπαλλήλων "που με την υπογραφή του κ. Τσίπρα ξαναγύρισαν στην εργασία τους για
να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους".

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αύξηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση και στην σχετική υπόσχεση του πρωθυπουργού για αναστολή του μέτρου,
καλώντας και πάλι "να προβληματιστούμε όλοι".

NΔ: Μην τολμήσουν να δώσουν τα
σπίτια του κόσμου σε ξένα funds

Επίθεση στην κυβέρνηση
εξαπέλυσε ο Συντονιστής
της ΟΔΕ Παραγωγής και

Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας,
Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με τα
όσα είπε σήμερα ο υπουργός κ. Γ.
Σταθάκης για τα κόκκινα δάνεια,
προειδοποιώντας ''μην τολμήσουν
να δώσουν τα σπίτια του κόσμου σε
ξένα funds''. 

Σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη:
Προεκλογικά, ο κ. Τσίπρας

βεβαίωνε ότι θα προστατέψουν την
πρώτη κατοικία και ότι κανένα από τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών δεν θα πάει σε
χέρια ξένων funds.

Σήμερα, ο αρμόδιος υπουργός κ. Σταθάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να
πουληθούν σε ξένα funds επιχειρηματικά, αλλά και στεγαστικά δάνεια, λέγοντας ότι το
ζήτημα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

Η Νέα Δημοκρατία τους προειδοποιεί:
Μην τολμήσουν να δώσουν τα σπίτια του κόσμου σε ξένα funds.

Φάκελοι-«φωτιά» για πόθεν
έσχες υπουργών

«Πονοκέφαλο» προκαλούν στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το Mega, φάκελοι για το
πόθεν έσχες δύο κυβερνητικών στελεχών.

Ο πρώτος φάκελος αφορά υπουργό που επί τρία συνεχή έτη δεν είχε δηλώσει ένα
ποσό της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, το οποίο δήλωσε φέτος με συμπληρωματική δήλωση
στο πόθεν έσχες του, ενώ ο δεύτερος, μετοχές κυβερνητικού στελέχους σε ιδιωτική εται-
ρεία.Υπάρχουν ακόμη δύο φάκελοι για νυν και πρώην βουλευτές. Ο ένας εξ αυτών
σχετίζεται με πρώην βουλευτή, ο οποίος έχει φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να
ελεγχθούν από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες και ο άλλος βουλευτή που φέρεται να έχει
αρκετές «τρύπες» στο πόθεν έσχες του.

Σε δηλώσεις της στο Mega, η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες Δέσποι-
να Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι στο σύντομο διάστημα της θητείας της παρέλαβε από την
προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής μια σειρά από εκκρεμότητες, οι οποίες χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης και ήδη εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ορκω-
τούς λογιστές.Πρόσθεσε ότι στην τελευταία προεκλογική περίοδο ήταν σε διερεύνηση
και εξετάστηκαν από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες με τη δική της συμμετοχή ως πρόε-
δρος της Επιτροπής σειρά τεσσάρων περιπτώσεων υπόχρεων με προβληματικά πόθεν
έσχες.

«Αυτά τα πόθεν έσχες θα πρέπει να εξεταστούν από τη νέα Επιτροπή με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό» είπε.

ΚΚΕ: Το πολυνομοσχέδιο συνεχίζει τη
στήριξη στο κεφάλαιο

Πυρά απέναντι στην κυβέρνηση με
αφορμή το πολυνομοσχέδιο εξα-
πολύει το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο

για ''έναν νέο κρίκο της επίθεσης διαρκείας
κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου, η οποία κλι-
μακώνεται απέναντι στα λαϊκά στρώματα'',
ενώ τόνισε ότι μέσω αυτού ''συνεχίζεται η
προκλητική στήριξη στο μεγάλο κεφάλαιο''.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ :
Το πολυνομοσχέδιο έρχεται να

συμπληρώσει τα δύο προηγούμενα μνημόνια και το πρόσφατο 3ο μνημόνιο, ενώ θα
ακολουθήσουν νέες αντιλαϊκές ρυθμίσεις το επόμενο διάστημα. Η επίθεση απέναντι
στους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, στοχοποιεί
ιδιαίτερα όλους όσοι δε βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, όλους όσοι μπορ-
εί να στύψει περαιτέρω η κυβερνητική επίθεση. Χαρακτηρίζονται «προνομιούχοι» οι
συνταξιούχοι των 1000 ευρώ που θα υποστούν νέες περικοπές, οι εργαζόμενοι που
συμπληρώνουν τα εισοδήματά τους με ενοίκια, οι αυτοαπασχολούμενοι που αποτελούν
το μόνιμο στόχο κάθε προσπάθειας «καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Το ΚΚΕ συνεχίζει λέγοντας οτι '' η νέα κυβερνητική επίθεση περιλαμβάνει δραστικές
αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης, οδηγώντας με ταχύ ρυθμό στην αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης πάνω απ’ το 67ο έτος, στην ίδια πορεία που ακολουθείται σ’ όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ.

Παράλληλα με το πολυνομοσχέδιο, η κυβέρνηση δρομολογεί τη δραστική περικοπή,
που μπορεί να ξεπερνά και το 20%, των «πλούσιων» συντάξεων πάνω από τα 1000
ευρώ''.

Το νομοσχέδιο συνεχίζει την προκλητική στήριξη στο μεγάλο κεφάλαιο, περιλαμβά-
νοντας διατάξεις απαλλαγής του από εισφορές προς τους δήμους, ενώ την ίδια στιγμή
κλιμακώνει τη φοροεπιδρομή στο λαό.

Ο ΕΝΦΙΑ μονιμοποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του, χτυπώντας ακόμα
περισσότερο τη λαϊκή οικογένεια. Η αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των
ενοικίων και η επιβολή φορολόγησης και στα ανείσπρακτα ενοίκια χτυπάει σκληρά το
συμπληρωματικό εισόδημα λαϊκών στρωμάτων.

Συγχρόνως, προετοιμάζεται νέο νομικό οπλοστάσιο, με τον μανδύα της καταπολέμ-
ησης της φοροδιαφυγής, για την κλιμάκωση της φοροεπίθεσης, ενώ την ίδια ώρα η
νόμιμη προκλητική φοροαποφυγή των μεγάλων ομίλων συνεχίζεται.

Η διαγραφή των χρεών προς τον ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ γίνεται για να διασφαλιστεί
μεγαλύτερη κερδοφορία για το μεγάλο κεφάλαιο, πάντα στις πλάτες των λαϊκών στρω-
μάτων.

Τα χρέη ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ουσιαστικά διαγράφονται, με τα χρέη τους έναντι τρίτων
να περνάνε στο κράτος, με στόχο να «καθαριστούν» απ’ τα βάρη του παρελθόντος για
να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση τους.

Τα νέα κυβερνητικά μέτρα έχουν ως στόχο τη διασφάλιση κεφαλαίων για τη χρημα-
τοδότηση των ομίλων, τη φθηνή εργατική δύναμη, τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιρ-
ιών για το μεγάλο κεφάλαιο, μέσα απ’ τις ιδιωτικοποιήσεις και την επιτάχυνση της
συγκέντρωσης. Πρόκειται για τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής διασφάλισης της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας των ομίλων, που ακολουθείται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η απάτη της νέας κυβέρνησης να εμφανίσει ως δικαιότερη κατανομή των βαρών το
να πληρώνουν συνεχώς οι φτωχοί, αφού οι εξαθλιωμένοι αδυνατούν να πληρώσουν δεν
θα περάσει.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και αγρότες, οι
συνταξιούχοι, είτε βρίσκονται ήδη στην ακραία φτώχεια, είτε είναι λιγότερο φτωχοί από
τους άλλους και κατορθώνουν ακόμα να επιβιώνουν, πρέπει και μπορούν να ενωθούν
σε μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία για τα δικαιώματά τους.

Σ’ αυτόν τον αγώνα καλεί όλους και όλες το ΚΚΕ. Μαζική συσπείρωση, οργάνωση της
πάλης και κλιμάκωση του αγώνα απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, μονοπωλίων,
που καταστρέφει τη ζωή μας.
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Αποστόλου: Ανοιχτό το φορολογικό των αγροτών
– Θα το διαπραγματευτούμε με τους δανειστές

«Α ν ο ι χ τ ό »
θ ε ω ρ ε ί
ακόμα το

φορολογικό των
αγροτών ο  υπο-
υργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Βαγ-
γέλης Αποστόλου ο
οποίος προαναγ-
γέλλει απόπειρα
επαναδιαπραγμά-
τευσης του θέματος
με τους δανειστές,
σε μία προσπάθεια
να ηρεμήσει τα
πνεύματα.

Σε συνέντευξή
του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο κ. Αποστόλου επεσήμανε πως «το βάρος που
καλείται να σηκώσει ο αγροτικός τομέας με τη νέα συμφωνία είναι πράγματι δυσανάλο-
γο και δυσβάστακτο, ειδικά στα φορολογικά. Ωστόσο οι φορολογικές επιβαρύνσεις δεν
έχουν νομοθετηθεί. Όλα είναι ανοικτά και όλα είναι μαχητά» σημειώνει.

«Όχι, δεν είναι λογικό να φορολογείται ο αγρότης και ο ελεύθερος επαγγελματίας [...].
Δεν ισχυρίζομαι ότι το θέμα έληξε. Θα έχουμε πάλι σκληρή διαπραγμάτευση με τους
δανειστές, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε ευτυχή κατάληξη» προσθέτει.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες αντιδρούν απέναντι στα προωθούμενα φορολογικά
μέτρα και σε χτεσινή σύσκεψή τους προανήγγειλαν δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων, όπως και το περιεχόμενο τους,
θα καθοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα ενώ απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση προς
όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε πνεύμα συνεργασίας να συμμετάσχουν στις
κινητοποιήσεις, διότι όπως επισημαίνουν τα μέλη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επι-
τροπής Αγροτών και Κτηνοτρόφων «δεν μας χωρίζει τίποτα, τα προβλήματα είναι
κοινά».

Γεννηματά για πολυνομοσχέδιο: Ο Τσίπρας
αναζητά πρόθυμους συνενόχους

Ηπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε
σε ραδιοφωνική της συνέντευξη την
συγκυβέρνηση για ανακολουθία,

υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Δημοκρατική
Συμπαράταξη θα στηρίξει την διαπραγμάτευ-
ση για αναδιάρθρωση του χρέους.

Αρνητική ήταν η Φώφη Γεννηματά σε
ερώτηση για ενδεχόμενη στήριξη ενόψει της
ψήφισης του πολυνομοσχεδίου με προαπαι-
τούμενα του μνημονίου. 

«Αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρ-
ας αναζητά εφεδρείες ή πρόθυμους συνενόχο-
υς. Ή αφελείς συνενόχους σε μια πιθανή
αποτυχία», δήλωσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.

Ωστόσο η κα Γεννηματά δήλωσε ανοιχτή για συνεννόηση την οποία θα υπάρχει
«συγκεκριμένος προσανατολισμό, τονίζοντας πως η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα
στηρίξει τη διαπραγμάτευση για την απομείωση και την αναδιάρθρωση του χρέους.

Κλείνοντας, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ για ανα-
κολουθία. «Με έναν νόμο και με ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια, και σήμερα
βρισκόμαστε στην παγκόσμια πρωτοτυπία, μια χώρα που είχε βγει σε πρωτογενή πλε-
ονάσματα, να ζει το τρίτο και σκληρότερο μνημόνιο, και μάλιστα ένα μνημόνιο που
οδηγεί σε μια φοροκαταιγίδα απέναντι στη μεσαία τάξη», υπογράμμισε η κα Γεννηματά.

Δεν αποσύρει την προσφυγή το Δημόσιο
Στον Αρειο Πάγο η επαναπρόσληψη των

καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ

Συζητείται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στον Αρειο Πάγο η υπόθεση επαναπρό-
σληψης των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών.

Π α ρ ά
τ ο
γ ε γ ο ν ό ς
ότι οι καθ-
αρίστριες
έχουν ήδη
τακτοποι-
ηθεί με
τον σχε-
τικό νόμο
Κ α τ ρ -
ούγκαλου,
και δη με
οκτάωρη
απασχόλ-
η σ η ,
εντούτοις
το Δημό-
σιο δεν
αποσύρει την προσφυγή του, εμμένοντας στο ότι οι καθαρίστριες τέθηκαν σε διαθε-
σιμότητα, δεν απολύθηκαν, ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρο-
μικούς μισθούς.

«Είμαστε αντίθετοι στην εκδίκαση της υπόθεσης», δηλώνει στο Βήμα ο εργατολόγος
Γιάννης Καρούζος, που εκπροσωπεί τις καθαρίστριες, εκτιμώντας ότι «η όποια δυσμε-
νής εξέλιξη μπορεί να γίνει προάγγελος τυχόν δυσμενούς εργασιακής μεταχείρισής τους
στο μέλλον».

Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενες θα θεωρούνται επιβαρυμένες στην περίπτωση αμε-
τάκλητης δικαστικής απόφασης, γεγονός που ίσως τις θέσει σε κίνδυνο άλλη μια φορά.

Η υπόθεση των καθαριστριών έχει βαρύ πρόσημο, καθώς ενδέχεται να βάλει ταφόπ-
λακα και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις επιστροφής διαθεσίμων υπαλλήλων που έχουν
ασκήσει ένδικα μέσα.  
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Τροχαία: 158 παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία

Οι συστηματικοί έλεγχοι στα σχολικά οχήματα θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η
οδική ασφάλεια των μαθητών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε σχολικά
λεωφορεία, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, κατά τη
διάρκεια της οποίας ελέγχθηκαν 94 λεωφορεία μεταφοράς μαθητών και βεβαιώθηκαν
συνολικά 158 παραβάσεις.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν:
Εκατόν πενήντα δύο για παραβίαση των διατάξεων περί τοποθέτησης και λειτουργίας

ταχογράφου.
Τέσσερις για ζώνες ασφαλείας.
Μία για στέρηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
Μία για παράβαση άλλης διάταξης της τροχαίας νομοθεσίας.
Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι συστηματικοί έλεγχοι στα σχολικά

οχήματα θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η οδική ασφάλεια των μαθητών.

Μπακογιάννης: Άλλο ένα βήμα για τη
διαφάνεια στη διαχείριση της Περιφέρειας

"Θα μπορεί κάθε μέλος του συμβου-
λίου να ελέγχει, κάθε στιγμή, τα οικο-
νομικά μας στοιχεία αλλά και την

διαχείριση που κάνουμε"
Μέτρα για τη διαφάνεια στην οικονομική

διαχείριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης
Κώστας Μπακογιάννης στην προσωπική
σελίδα του στο Facebook.

Η δήλωση Μπακογιάννη:
«Κάνουμε άλλο ένα βήμα για τη διαφά-

νεια στην οικονομική διαχείριση της Περιφ-
έρειας.

»Στο εξής, κάθε συνδυασμός θα μπορεί να έχει επίσημα τους κωδικούς εισόδου στην
εφαρμογή όπου εμφανίζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τους πόρ-
ους, αλλά και με τον τρόπο διαχείρισής τους.

»Θα μπορεί κάθε μέλος του συμβουλίου να ελέγχει, κάθε στιγμή, τα οικονομικά μας
στοιχεία αλλά και την διαχείριση που κάνουμε.

»Θέλουμε όλοι να γνωρίζουν πώς και που αξιοποιούνται τα χρήματα της περιφέρει-
ας, δηλαδή όλων των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας.

»Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να έχει γνώση αλλά και να μας κρίνει για το έργο μας»

Μητσοτάκης: Χρειάζονται ριζικές αλλα-
γές σε πρόσωπα και ιδέες

Το όραμά του
για το μέλ-
λον της ΝΔ,

ανέπτυξε σε
δηλώσεις του στην
Αλεξανδρούπολη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης. 

Το μέλλον της
Ν.Δ.,όπως είπε,
στηρίζεται σε πέντε
«α» ανανέωση, ανά-
πτυξη, αναδιάρθρω-
ση του κράτους, αρι-
στεία, αξιοπιστία. 

Απαντώντας σε
ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ γιατί οι νεοδημοκράτες να στηρίξουν τη δική του υποψηφιότητα
έναντι των τριών συνυποψηφίων του για τη θέση του προέδρου της Ν.Δ., ο κ. Μητσο-
τάκης απάντησε πως «η Ν.Δ. χρειάζεται σήμερα μια δημιουργική ανανέωση, για να
ξεφύγει από τη στασιμότητα των τελευταίων ετών που μας οδήγησε σε δύο απανωτές
εκλογικές ήττες από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα, το σχέδιο, το όραμα,
τη διάθεση και τις ψυχικές αντοχές να οδηγήσω τη Ν.Δ. σ’ αυτή την εκλογική ανανέωση.
Έχω το βιογραφικό και τις γνώσεις που θα μου επιτρέψουν, αυτή την εναλλακτική ανα-
πτυξιακή πρόταση στη φοροκαταιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσω να την εκφράσω με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και να εκπροσωπήσω τη χώρα στο εξωτερικό».

Ερωτηθείς, επίσης, για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός προέδρου σ’ ένα
κόμμα ιστορικό όπως η Ν.Δ. και αν τα υψηλά ποσοστά συσπείρωσης που παρουσίασε
στις πρόσφατες εκλογές ήταν προσωπική επιτυχία του κ. Μεϊμαράκη, ο κ. Μητσοτάκης
ανέφερε πως «προφανώς και ο πρόεδρος είναι σημαντικός, αλλά εγώ δε φαντάζομαι σε
καμία περίπτωση έναν πρόεδρο ο οποίος θα είναι ένας αυτοκράτορας, που θα διοικεί
το κόμμα μόνο με τη δική του προσωπική αυλή.

Θέλω ένα κόμμα πιο συμμετοχικό, θέλω ένα κόμμα στο οποίο η εσωκομματική δημο-
κρατία θα είναι απολύτως κατοχυρωμένη και ένα κόμμα που δεν θα ποινικοποιεί την
αντίθετη άποψη στο βαθμό που όλοι συμμεριζόμαστε τις ίδιες κεντρικές αξίες της Ν.Δ.
Όλοι δώσαμε έναν αγώνα στις τελευταίες εκλογές, τον δώσαμε όλοι με πολύ καλή διά-
θεση, με ενότητα, πλην όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Δεν
μπορεί κανείς νεοδημοκράτης να είναι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι χάσαμε από
αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος χρεοκόπησε τη χώρα και μας έβαλε σε τρίτο μνημόνιο με 7,5
μονάδες διαφορά. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για μένα. Είναι μια ήττα,
μια καθαρή ήττα για τη Ν.Δ., πρέπει να δούμε τι έφταιξε και πρέπει να κοιτάξουμε μπρ-
οστά και ν’ αλλάξουμε πολλά πράγματα στο κόμμα. Χρειάζεται ριζικές αλλαγές και ανα-
νέωση σε πρόσωπα και σε ιδέες και σε δομές, έχω τη διάθεση και τη θέληση αυτές τις
αλλαγές εφ’ οσον με εμπιστευτούν οι πολίτες που θα έρθουν να ψηφίσουν να τις κάνω
πράξη».

Φορολογία και αυστηρές ποινές στο
επίκεντρο του πολυνομοσχεδίου

Ηψήφιση των
ρυθμ ίσεων
τ ο υ

νομοσχεδίου αποτελεί
προαπαιτούμενο για
την αποδέσμευση
δόσης ύψους περίπου
2 δισ.ευρώ εκ μέρους
των εταίρων και δανει-
στών, στο πλαίσιο της
νέας συμφωνίας
χρηματοδοτικής στήρ-
ιξης που υπέγραψε η
Ελλάδα.

Αναμένεται να κατα-
τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, με την διαδικασία του επείγοντος, το πολυνομοσχέδιο με
τα προαπαιτούμενα που δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το βράδυ του Σαβ-
βάτου, από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σκοπός του υπουργείου είναι το πολυνο-
μοσχέδιο να συζητηθεί από αύριο το μεσημέρι στις Επιτροπές, την Πέμπτη να τεθεί
προς συζήτηση στην ολομέλεια και την Παρασκευή το βραδυ να ψηφιστεί.

Η ψήφιση των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποδέ-
σμευση δόσης ύψους περίπου 2 δισ.ευρώ εκ μέρους των εταίρων και δανειστών, στο
πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδοτικής στήριξης που υπέγραψε η Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ποινές φυλάκισης και
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η αύξηση του συντελεστή φορολογίας των
ενοικίων από 1.1.2015 καθώς και η κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης ανείσπρ-
ακτων ενοικίων στο δημόσιο.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τη φοροδιαφυγή. Έτσι
προβλέπεται ότι:

- πραγματοποιεί έγκλημα φοροδιαφυγής όποιος με πρόθεση αποκρύπτει εισοδήματα,
στοιχεία και ειδικά όταν δεν υποβάλλει δήλωση για οποιοδήποτε είδος φορολογίας. Επι-
βάλλεται ποινή φυλάκισης 2 ετών για την αποφυγή πληρωμής φόρου πάνω από
100.000 ευρώ ή άνω των 50.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για ΦΠΑ. Δεν αναστέλλεται η
ποινική διαδικασία ακόμη και αν ο φορολογούμενος υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή

- καταργείται το ανώτατο όριο φορολογικών προστίμων 30.000 ευρώ για μη έκδοση
φορολογικών στοιχείων (π.χ. αποδείξεων, τιμολογίων).

- η λήψη προληπτικών μέτρων διασφάλισης των εσόδων του δημοσίου σε βάρος
όσων εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφύγει πάνω από 150.000 ευρώ. Προβλέπεται η
δέσμευση του 50% των καταθέσεων, του 50% του χρηματικού περιεχομένου θυρίδων
και του 100% του μη χρηματικού περιεχομένου θυρίδων, όπως για παράδειγμα
κοσμημάτων, ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται και σε
όσους έχουν ασκήσει διοίκηση με κάθε τρόπο στην εταιρεία που εντοπίζεται να φορο-
διαφεύγει ακόμη και αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα του διαχειριστή ή υπεύθυνου της
εταιρείας στο παρελθόν.

- μειώνεται από το 100% στο 50% το πρόστιμο της μη υποβολής δήλωσης παρακρ-
ατούμενων φόρων.

- Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς
στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της
διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε
καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.
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Σφοδρές αντιδράσεις για τις αυξήσεις
στα εισιτήρια των συγκοινωνιών

Επ ι π λ έ ο ν
ε π ι β α -
ρ ύ ν σ ε ι ς

πέρα από την φορ-
οκαταιγίδα μέσω
αυξημένου ΦΠΑ και
ΕΝΦΙΑ αναμένεται
να έχουν στις τσέ-
πες τους από το
2016 οι πολίτες,
καθώς όπως ανέφ-
ερε σήμερα ο υπο-
υργός Υποδομών
Χρήστος Σπίρτζης
στο Βήμα Fm έρχε-
ται αύξηση της
τιμής στο απλό εισι-
τήριο των αστικών συγκοινωνιών. Για ''άδικο μέτρο'' που στοχεύει τα χαμηλά στρώματα
μιλούν οι καταναλωτικές οργανώσεις.

Ο κ. Σπίρτζης υπογράμμισε, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα τον
τελευταίο καιρό ότι το εισιτήριο επρόκειτο να αυξηθεί ούτως ή άλλως κατά 10%, διότι
όπως είπε ανέβηκε ο συντελεστής ΦΠΑ από το 13% στο 23%. 

Ωστόσο, αυτό που μελετά το υπουργείο κατά τον κ. Σπίρτζη είναι να επιβαρυνθεί λίγο
περισσότερο το από εισιτήριο που χρησιμοποιούν περιστασιακά τουρίστες ή άλλοι,
ώστε «να μπορέσει να κρατήσει χαμηλά τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών που χρη-
σιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες που πηγαίνουν στις δουλειές τους με τα Μέσα Μετα-
φοράς».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αυξήσεις θα λάβουν χώρα από τις αρχές του 2016
και θα αφορούν τόσο το απλό εισιτήριο του 1,20 το οποίο με την αύξηση θα κοστίζει
1,30, όσο και το μειωμένο που θα τιμάται πλέον 0,65.

Εξάλλου, με τις αλλαγές που δρομολογούνται στα ΜΜΜ, βρίσκεται πλέον στον
…αέρα και το μέτρο των δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακινήσεων των ευαίσθητων
ομάδων πληθυσμού (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.λ.π) με τα μέσα μαζικής μεταφοράς του
ΟΑΣΑ.

Βάσει του πολυνομοσχεδίου, οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού κινδυνεύουν να μην
μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο, εάν τα αρμόδια υπουργεία
στο εξής δεν θα είναι συνεπή ως προς την εξόφληση των οφειλών τους προς τον ΟΑΣΑ. 

Την ίδια στιγμή, οι ενώσεις καταναλωτών αντιδρούν με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια στην
επερχόμενη απόφαση μιλώντας για ''μια ακόμα κίνηση της πολιτείας προς λάθος
κατεύθυνση'', ενώ, όπως αναφέρουν, το... μάρμαρο θα το πληρώσει για μια ακόμα φορά
ο απλός κόσμος. 

Σύμφωνα με τον κ. Δ. Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, «σε όλες τις
καθημερινές επιβαρύνσεις που έχει πλέον να πληρώσει ο έλληνας καταναλωτής, έρχε-
ται τώρα να προστεθεί και η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στα ΜΜΜ. Για μια ακόμα
φορά αυτοί που θα πληγούν είναι τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, αυτοί καλούνται να
βγάλουν το... φίδι από την τρύπα για τον αυξημένο ΦΠΑ. Είναι εντελώς άδικη αυτή η
αύξηση σε ένα κοινωνικό αγαθό που αφορά εκατομμύρια συμπολίτες μας και θεωρώ ότι
δεν θα έχει και την αύξηση των εσόδων που προσμένει η κυβέρνηση, καθώς, κατά την
γνώμη μου, θα εκτοξεύσει κατακόρυφα τον αριθμό των λαθρεπιβατών. 

Επιστολή-καταπέλτη με την έκκληση να μην προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση της
τιμής του εισιτηρίου ετοιμάζεται να αποστείλει η Ενωση Εργαζόμενων Καταναλωτών
Ελλάδος διά της προέδρου της κ. Ιωάννας Καρανδινάκη, η οποία μιλά στο newpost για
μια αύξηση σε καθημερινό αγαθό που θα ''ερεθίσει'' αρνητικά το κοινωνικό αίσθημα:

Νιώθω θυμό και οργή που εκτός από όλα όσα έχουν να πληρώσουν οι έλληνες κατα-
ναλωτές, τώρα ετοιμάζουν και μια αύξηση που θα τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
Απλά είναι μια ακόμα πληγή σε όσα ζούμε καθημερινά. Από την πλευρά μας, θα κάνο-
υμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην περάσει μια τέτοια αύξηση. Και πως θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε αλλιώς όταν καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που
έρχονται και με τα... πόδια επειδή δεν έχουν να πληρώσουν το 1.20 της σημερινής τιμής
του εισιτηρίου. 

Στο εδώλιο ο Πάνος Γερμανός για
την υπόθεση των εξοπλιστικών

Ο επιχειρ-
η μ α τ ί α ς
Π ά ν ο ς

Γερμανός, της γνω-
στής αλυσίδας
Public, παραπέμ-
πεται στο εδώλιο
του Τριμελούς Εφε-
τείου Κακουργημά-
των μαζί με ακόμα
τέσσερα άτομα για
σκέλος της υπόθε-
σης των παράνο-
μων χρημάτων που
διακινήθηκαν από
την υλοποίηση
εξοπλιστικών προγραμμάτων επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, οι δικαστές αποδεχόμε-
νοι αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέως Εφετών Ευγενίας Κυβέλου, διατάσσουν να
παραπεμφθούν σε δίκη για τις κατηγορίες, ανά περίπτωση, της απιστίας από κοινού,
παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομη δραστηριότητα οι Ιωάννης Σμπώκος, πρώην επικεφαλής της Διεύθυ-
νσης Εξοπλισμών του ΥΕΘΑ, Γιώργος Κάμαρης στέλεχος επιχειρήσεων, ο επιχειρ-
ηματίας Πάνος Γερμανός και οι αδελφοί Γιώργος και Πιερ Χριστοδουλίδης διαχειριστές
περιουσιακών στοιχείων.

Η δικογραφία σχετίζεται με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων
TORM1, μέσω της εταιρίας CLAVIS, που ίδρυσε ο κατηγορούμενος Γ. Κάμαρης - και οι
ανακριτές την κατατάσσουν σε αυτές «συμφερόντων Σμπώκου» - της οποίας την
διαχείριση φέρεται να είχαν οι αδελφοί Χριστοδουλίδη.

Η επίμαχη εταιρία φαίνεται να διακίνησε προς τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Π.
Γερμανό ποσά άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία στην συνέχεια μέσω
άλλων εταιριών κατέληξαν στον Γιάννη Σμπώκο.

Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια στα
καλύτερα του κόσμου

Το «παρών»
δίνουν τέσ-
σ ε ρ α

ελληνικά πανεπι-
στήμια ανάμεσα
στα 924 καλύτερα
ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, από
τις 4.000 ανώτατων
ιδρυμάτων, των
οποίων τα στοιχεία
ε ξ ε τ ά σ θ η κ α ν
αρχικώς, σύμφωνα
με τον διεθνώς
α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο
κατάλογο που
δημοσιεύει το National Taiwan University.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει την
217η θέση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την 344η, το πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων την 490η και το πανεπιστήμιο Κρήτης την 495η.

Μάλιστα, το ΕΚΠΑ, αν συνυπολογισθεί πλήρως ως κριτήριο ο αριθμός των τμημάτων
του, τοποθετείται στην 196η θέση. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε επιμέρους τομείς
η κατάταξη για το ΕΚΠΑ είναι ακόμα υψηλότερη:

76η θέση στην Φαρμακολογία και Τοξικολογία, 134η θέση στην Ιατρική, 171η θέση
στη Φυσική.

Εξάλλου, την πρώτη πεντάδα στην κατάταξη καταλαμβάνουν το πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ, το πανεπιστήμιο Johns Hopkins, το πανεπιστήμιο του Τορόντο, το πανεπι-
στήμιο του Στάνφορντ και το πανεπιστήμιο Washington-Seattle.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται
κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε ίδρυμα, στην
απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτε-
ρη διάκρισή τους.
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Νέο «χτύπημα» από Πάγκαλο: Σεμνός
μαθητής της Πασοκαρίας ο κ. Τσίπρας

Στο στόχα-
στρο για τα
καλά φαίνε-

ται πως έχει βάλει
τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα ο
πρώην υπουργός
των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ Θεό-
δωρος Πάγκαλος. 

Ο κ. Πάγκαλος,
με ανάρτησή του
στην προσωπική
του ιστοσελίδα
στρέφει τα βέλη του
κατά του κ. Τσίπρα,
στηλιτεύοντας στις
προγραμματικές δηλώσεις του ίδιου και τις κυβέρνησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «σεμνό μαθητή της Πασοκα-
ρίας», που κατά τον κ. Πάγκαλο, «αξιοποιεί με κέφι ότι του έχει περιέλθει από την παρά-
δοση αυτών που μισεί, απεχθάνεται, καταδικάζει αλλά δε διστάζει, σαν καλός νεοέλ-
ληνας, να λεηλατήσει. 

Μάλιστα κάνει μία πρόβλεψη λέγοντας πως «κυβέρνηση που συμπλήρωσε την τετρ-
αετία σπάνια εμφανίστηκε, μια ή δυο φορές και ασφαλώς δεν είχε πρωθυπουργό κάποι-
ον σαν τον κ. Τσίπρα».

Το σχόλιό του στην ιστοσελίδα pangalos.gr αναφέρει:
Είναι συνηθισμένη η καταλυτική κριτική για τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ, που κυβέρν-

ησε αυτόν τον τόπο από το 1981 και μετά. Συνήθως επειδή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
φημίζονται για την πολιτική τους αρετή, ενισχύουν αυτού του είδους την κακοποίηση της
πραγματικότητας χωρίς να τολμούν να αντιπαρατεθούν εξηγώντας τις αναγκαιότητες,
που επέβαλαν ορισμένες πράξεις ή παραλήψεις ή αναπτύσσοντας τα θετικά στοιχεία
αυτού του απολογισμού. Το ΠΑΣΟΚ πήρε από την πάλαι ποτέ κομμουνιστική αριστερά
τη συνήθεια της αυτοκριτικής και τη μετεξέλιξε σε αυτομαστίγωση.

Υπάρχει, όμως, ένας τομέας που δεν έχει επισταμένα αναλυθεί και ακόμη και σήμερα
ανθεί και νοθεύει τη δημόσια συζήτηση. Πρόκειται για τη δημιουργία και διάδοση νεολο-
γισμών, που είχαν ως σκοπό την απόκρυψη της πραγματικότητας. Έτσι, ο «ανασχημα-
τισμός», που περιέγραφε πολύ συγκεκριμένα αυτό που γινόταν, εξελίχθηκε σε «αναδόμ-
ηση». Τα υπουργεία έμεναν τα ίδια, τα μεγέθη των κυβερνήσεων επίσης. Άλλαζαν μόνο
τα πρόσωπα. Οι δομές έμεναν αναλλοίωτες και οι πολιτικές, που ασκούσαν οι διάφορ-
ες ηγεσίες, επίσης.

Τότε έπεσε στην πιάτσα και ο όρος «δρομολογείται». Ήταν σαφές ότι είχε σκοπό να
καλύψει την αδράνεια και να αποκρύψει από το νοήμον κοινό ότι δεν είχε γίνει τίποτα ή
ακόμα χειρότερο ότι τίποτα δεν επρόκειτο να γίνει. Τα δρομολόγια διαφόρων μεταρρ-
υθμίσεων και κοινωνικών αλλαγών είχαν τις ρίζες τους κάπου στο παρελθόν και ατένι-
ζαν με την ηρεμία, που έχει το κατεστημένο και κυρίαρχο ψέμα, το απώτερο μέλλον. Τότε
κατακτούσαν τη ζηλευτή ιδιότητα, που πρέπει να έχει ένα όραμα. Η υλοποίηση των
υποσχέσεων χανόταν απ’ τον ορίζοντα και η άυλη οντότητα του πελατειακού πολιτικού
λόγου κατακτούσε τη δοξασμένη θέση της ιδεολογίας.

Όταν πήγα στο Υπουργείο Εμπορίου το 1982 ένα από τα προβλήματά μου ήταν ο ενε-
στώτας διαρκείας που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι δημόσιοι υπάλληλοι για να
θάψουν κάπου στο μέλλον την υπόθεση που τους αφορούσε. Θυμάμαι ότι είχα απαγο-
ρέψει τότε να χρησιμοποιούν ρήματα σε αυτόν τον ενεστώτα, που στην πράξη σήμαινε
απλώς ότι ένα θέμα θα έπαιρνε ένα δρόμο προς το περιθώριο μόλις ο υψηλά ιστάμε-
νος, που προωθούσε τη συγκεκριμένη πολιτική, θα εξαφανιζόταν ή θα έμπλεκε με άλλες
υποθέσεις ή θα έχανε την έδρα του γιατί τον καταψήφισε ο λαός.

Ουδέποτε είχα φανταστεί ότι η αριστερά στην εξουσία θα γέμιζε κυριολεκτικά λιμάνια,
δρόμους, τρένα και τελικά την ίδια την κρατική μηχανή, με εκατοντάδες υποσχέσεις, που
δεν είχαν καμία ανταπόκριση στο παρελθόν και καμιά προοπτική για το μέλλον. Επειδή
είναι σκληρό να λεχθεί προς τους πολίτες ρητά και απερίφραστα ότι το συγκεκριμένο
αίτημα απορρίπτεται ή πάει στις καλένδες, οι σχετικές ανακοινώσεις ξεκινούν πάντα με
το ρήμα «δρομολογείται». Το μήκος της διαδρομής, η ταχύτητα του οχήματος και ακόμα
η αποσαφήνιση της ημερομηνίας έναρξης των υλοποιήσεων παραμένουν μυστηριώδη
και ερμητικά μυστικά για τους ενδιαφερομένους.

Τα θυμήθηκα όλα αυτά γιατί βροχή από «αποδρομολογείται» ή «δρομολογήθηκε» εξα-
πολύεται αυτές τις μέρες, είτε με δηλώσεις υπουργών, είτε και με τις προγραμματικές
διακηρύξεις του Πρωθυπουργού. Σεμνός μαθητής της Πασοκαρίας ο κ. Τσίπρας αξιο-
ποιεί με κέφι ότι του έχει περιέλθει από την παράδοση αυτών που μισεί, απεχθάνεται,
καταδικάζει αλλά δε διστάζει, σαν καλός νεοέλληνας, να λεηλατήσει. Και επειδή μερικά
από τα υπεσχημένα δρομολογούνται για το τέλος της τετραετίας, ας έχουν υπόψη τους
οι κουφιοκεφαλάκηδες ότι κυβέρνηση που συμπλήρωσε την τετραετία σπάνια εμφ-
ανίστηκε, μια ή δυο φορές και ασφαλώς δεν είχε Πρωθυπουργό κάποιον σαν τον κ.
Τσίπρα.

όπυργο, συνορεύουν με αποθήκη στην οποία βρίσκονται
τόνοι ξυλείας, γεγονός που γεννά κινδύνους για την ασφ-

άλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ως γνωστό, ο υδράργυρος αποτελεί
επικίνδυνη ουσία που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία αλλά
και στο περιβάλλον και επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να επανεισαχθούν τα απόβ-
λητα στη χώρα προέλευσής τους. Δυστυχώς, ενώ έχουν περάσει αρκετοί μήνες από
τότε που ο τότε Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Μανιάτης ζήτησε από τις Γερμανικές Αρχές να μερ-
ιμνήσουν ώστε η χώρα μας να απαλλαγεί από το φορτίο του υδραργύρου, ως σήμερα,
τα επικίνδυνα απόβλητα παραμένουν στον Ασπρόπυργο επιβαρύνοντας περιβαλλοντι-

κά ακόμη περισσότερο τη Δυτική Αττική.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς αποθήκευσης των αποβλήτων υδρα-

ργύρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο;
2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί και σε ποιες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου

τα απόβλητα υδραργύρου να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των αποβλήτων;
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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 : 210-
5546117.

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου η Ντέλια Βελ-
κουλέσκου - Πιάνει «δουλειά» το κουαρτέτο

Αντίστροφα ξεκίνησε
να μετρά ο χρόνος
για την πρώτη

αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος, με την
κυβέρνηση να έχει στην διάθ-
εση της μόλις δεκαπέντε
μέρες για να ψηφίσει την
πρώτη δέσμη με τα προαπαι-
τούμενα, πριν οι δανειστές
αφιχθούν επί ελληνικού εδά-
φους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες
η επικεφαλής του ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 23 με 24
Οκτωβρίου ενώ μία μέρα νωρίτερα θα έρθει η ευρωπαϊκή τρόικα. Πρόκειται για τους
Ντέκλαν Κοστέλο από Κομισιόν, Ράσμους Ρέφερ από την ΕΚΤ και Νίκολα Τζιαμαρόλι
από τον ESΜ (σ.σ. το καινούργιο πρόσωπο της «παρέας») που μαζί με την «σκληρή»
Ντένια συνθέτουν το κουαρτέτο των δανειστών. 

Οι επικεφαλής θα μείνουν στην χώρα μας ως τις 10 Νοεμβρίου 2015 που σύμφωνα
με πηγές από την Κομισιόν θεωρείται ένα ικανοποιητικό διάστημα για να κλείσει εγκαίρ-
ως η συμφωνία αφού πρώτα τσεκαριστούν οι λίστες με τα προαπαιτούμενα που απο-
ρρέουν από το τρίτο πρόγραμμα και κάποιες «ουρές» από το δεύτερο πρόγραμμα.
Έμφαση θα δοθεί στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Ασφαλιστικό, το Εργασιακό και
την Φορολογία Εισοδήματος.  

Ειδικά για το ασφαλιστικό η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί απέναντι στους ξένους ότι η
δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης θα διασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων 1% του ΑΕΠ
ή περίπου 1,7 δισ. ευρώ για το 2016. Παράλληλα, θα πρέπει από τώρα να νομοθετηθ-
ούν μία σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα αποδώσουν το 2017 και το 2018. Πρόκει-
ται για μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα τα οποία για το 2017 φθάνουν στο 0,75% του
ΑΕΠ ή τα 1,35 δισ. ευρώ και 0,25% του ΑΕΠ για το 2018 (περίπου 450 εκατ. ευρώ). 

Η υιοθέτηση ισοδύναμων για όσα μέτρα ανατρέπει με αποφάσεις του το Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ), είναι ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί διεξοδικά με τους επικε-
φαλής των θεσμών οι οποίοι δεν πρόκειται να κάνουν κανένα σκόντο στους στόχους για
τα πρωτογενή πλεονάσματα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άφιξη του κουαρτέτου επί ελληνικού εδάφους «κλείδω-
σε» στην διάρκεια της συνάντησης που είχαν στη Λίμα του Περού ο υπουργός Οικονο-
μικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με τον διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΔΝΤ Πολ
Τόμσεν. 

Η επαφή τους έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν για την πρώτη αξιολόγ-
ηση της ελληνικής οικονομίας η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα
το πολύ τριών εβδομάδων και όχι αργότερα από τις 10 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να δοθεί
χρόνος στην κυβέρνηση για να μπορέσει να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών.

Η συνάντηση διήρκεσε μία ώρα ενώ άλλα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτό το διά-
στημα ήταν οι μεταρρυθμίσεις με αιχμή το ασφαλιστικό, αφού σύμφωνα με το ΔΝΤ  αυτό
συνδέεται άμεσα με την βιωσιμότητα του χρέους. Απόψεις αντάλλαξαν και για το δημό-
σιο χρέος που άλλωστε αποτέλεσε βασικό αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του υπουργού
Οικονομικών Ευκλείδη Τσκαλώτου με τη γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκα-
ρντ. 

Και τώρα… πολυνομοσχέδιο: Το πρώτο
τεστ στη συνεδρίαση της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ

Και τώρα… πολυνο-
μοσχέδιο. Την ψήφι-
ση ως το τέλος της

εβδομάδας του πρώτου
νομοσχεδίου που σχετίζεται
με τα προαπαιτούμενα, θέτει
τώρα ως βασικό στόχο ο Α.
Τσίπρας. Εν τω μεταξύ θα
παραστεί στη Σύνοδο Κορ-
υφής της Ε.Ε. με το προσφυ-
γικό να κυριαρχεί, είναι ωστό-
σο πάντα μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για εκ του σύνεγγυς επαφές με την Α. Μέρκελ, τον Φρ. Ολάντ και την Κοινοτι-
κή ηγεσία. 

Η πρόσκληση να παραστεί, υπό το status παρατηρητή, στην προ-Σύνοδο των Σοσια-
λιστών ηγετών είναι λίγο πρόωρη ακόμη, αλλά θα έρθει και αυτή, εκτιμούν συνεργάτες
του πρωθυπουργού. 

Όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο, στο Μέγαρο Μαξίμου ξέρουν ότι τα μέτρα που
συμπεριλαμβάνει είναι σκληρά, πιστεύουν όμως ότι στις 20 Σεπτεμβρίου οι πολίτες τους
έδωσαν εντολή διαχείρισης και εξόδου, εν τέλει, από την κρίση.  Στη μακρά αυτή πορ-
εία ψήφισης μέτρων, έχει όμως σημασία οι βουλευτές της πλειοψηφίας να είναι ενημε-
ρωμένοι και έτοιμοι να υπερασπιστούν τα μέτρα. Ένα πρώτο τεστ θα γίνει σήμερα το
απόγευμα, με τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Εκτός από το βασικό μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει ο Α. Τσίπρας, υπάρχει και ένα
δεύτερο, αυτό του «απείθαρχου» κόμματος. Η εμπειρία με την Αριστερή Πλατφόρμα και
άλλες φίλιες προς αυτήν δυνάμεις (Ζ. Κωνσταντοπούλου) ήταν αρκούντως διδακτική, αν
όχι τραυματική. Γι’ αυτό και ο Α. Τσίπρας τώρα προσπαθεί να φυλάξει τα νώτα του,
τοποθετώντας τρία βαριά πολιτικά «χαρτιά» στην Πολιτική Γραμματεία: τον Γ. Δραγα-
σάκη (που δεν έφυγε στιγμή από τη διήμερη συνεδρίαση), τον Ε. Τσακαλώτο και τον Α.
Μπαλτά. 

Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η ηγεσία θα επιθυμούσε, εναλλακτικά, την κρατικοποίηση
του κόμματος, γιατί κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν τον πολιτικό θάνατο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν,
κάποια στιγμή, χάσει τις εκλογές. 

Για να μην επαναληφθεί λοιπόν το σενάριο οιονεί ομηρίας του από κάποια ομάδα
εντός του ΣΥΡΙΖΑ (χθες, η Αριστερή Πλατφόρμα, αύριο, οι 53;), ο Α. Τσίπρας είχε φρον-
τίσει να στείλει μηνύματα …αρμοδίως:

Η πολιτική της καχυποψίας και των κλειστών θυρών, είτε για να διατηρηθούν με
τεχνητό τρόπο κάποιοι εσωκομματικοί συσχετισμοί, ξεριζώνοντας το κόμμα από την κοι-
νωνία, είτε, ενδεχομένως, με το σκεπτικό του «λίγοι και καλοί», έληξε οριστικά στις 20
Σεπτέμβρη. Και έληξε τόσο γιατί η παραλειτουργία κόμματος μέσα στο κόμμα τελείωσε
- και μάλιστα με άδοξο τρόπο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες άλλωστε, στο κλείσιμο των εργασιών, όταν ο Α. Τσίπρας
ξαναπήρε το λόγο, διεμήνυσε ότι αν και οι τάσεις δεν διαλύονται με άνωθεν αποφάσεις,
εν τούτοις δεν θα επιτρέψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν ως τώρα (κάποιες από
αυτές πιο σωστά), ως κόμμα μέσα στο κόμμα. Και κλειδί, φέρεται να είπε, τα ψηφοδέ-
λτια στην εκλογή οργάνων να είναι ενιαία και όχι η κάθε τάση να έχει το δικό της.

Κατά συνέπεια, το άνοιγμα των οργανώσεων είναι το πρώτο τεστ πριν το Συνέδριο και
τη φορά αυτή η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αποφασισμένη παρά ποτέ.

Από τους 155 στους 154+1; Για «αυτό-
νομη κάθοδο» κάνει λόγο ο Νικολόπουλος

ΟΝίκος Νικολόπουλος θα παραμείνει
στην ΚΟ των ΑΝΕΛ, αλλά θα ψηφίζει
όποιο νομοσχέδιο «θεωρεί σωστό»

Στους 154+1 βουλευτές φαίνεται ότι μειώνεται
η κοινοβουλευτική δύναμη του κυβερνητικού
συνασπισμού -ούτε ένα μήνα μετά την εκλογική
αναμέτρηση της 20ης Σεπτεμβρίου- καθώς ο
Νίκος Νικολόπουλος φέρεται να έχει διαμηνύσει
Πάνο Καμμένο oυσιαστικά ότι αυτονομείται,
δηλώνοντας ότι θα παραμείνει στην ΚΟ των ΑΝΕΛ, αλλά θα ψηφίζει όποιο νομοσχέδιο
«θεωρεί σωστό».

Ο κ. Νικολόπουλος, ως πρόεδρος και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ανα-
κοίνωσε την Τρίτη το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου ξεκαθαρίζοντας ότι αφορά «τη νέα
αυτόνομη και αδέσμευτη πορεία του κόμματος, στην Βουλή και στην κοινωνία, χωρίς
αποχρωματισμούς και συμβιβασμούς…»

Δευτέρα εξάλλου, συνεδρίασε η ΚΕ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, προκει-
μένου να επικυρώσει την αυτόνομη και αδέσμευτη κάθοδο του κόμματος. 

Η ανακοίνωση: 
«Την Τρίτη 13/10 και ώρα 12.00 μ. στο ξενοδοχείο «Αμαλία» (Β. Αμαλίας 10), η Πολι-

τική Επιτροπή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, θα παρουσιάσει στους
εκπροσώπους των ΜΜΕ τις αποφάσεις της 5ης Εθνικής Συνδιάσκεψης για τη νέα αυτό-
νομη και αδέσμευτη πορεία του κόμματος, στην Βουλή και στην κοινωνία, χωρίς αποχρ-
ωματισμούς και συμβιβασμούς… 

Χωρίς εκπτώσεις και παραλλαγές!!
Νίκος Ι. Νικολόπουλος 
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος»

Σοκ στην Ινδία με βιασμό τετράχρονης

Οι αστυνομικές αρχές της Ινδίας συνέλαβαν δύο άνδρες που κατηγορούνται για
τον βιασμό τετράχρονης, η οποία βρέθηκε αναίσθητη από τους γονείς της
κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές στο Νέο Δελχί.

Ο επικεφαλής της έρευνας αξιωματικός Βιτζάι Σινγκ δήλωσε ότι το κοριτσάκι βιάστηκε
και λιθοβολήθηκε την περασμένη Πέμπτη.

«Ανακρίνουμε τους δύο άνδρες και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον πατέρα του
θύματος να εξασφαλίσει την καλύτερη περίθαλψη για το παιδί του» είπε ο Σινγκ,
σημειώνοντας ότι το κορίτσι ζούσε σε παραγκούπολη και ότι οι γονείς του είναι εργάτες.

Ο ομαδικός βιασμός και η δολοφονία φοιτήτριας το 2012 στην πρωτεύουσα της Ινδίας
οδήγησε σε κατακραυγή και την υιοθέτηση αυστηρότερων νόμων, όμως οι βιασμοί στη
χώρα δεν έχουν μειωθεί. 

Από τις αρχές του έτους φέτος έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία του Νέου Δελχί
περισσότεροι από 1.000 βιασμοί.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                                      
FAX: 2132042714                                                                      
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  12/ 10/2015
Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει
ότι στις 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2015
ημέρα ΤΡΙΤΗκαι από ώρα 10:00
π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό
κατάστημα  και στην αίθουσα ‘’
Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλατεία
Ηρώων 1 Άνω Λιόσια )  , θαδιε-
ξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3463/06, και
του Π.Δ. 28/80 ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –
ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,  με τους

ακόλουθους όρους:
Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στα  65.000,00 €
( συμπ/νου Φ.Π.Α και όλων των
επιβαρύνσεων ) .
Αναλυτικότερα :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
65.000,00 €
Η εγγύηση  για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό ( άρθρο 15 Π.Δ.
28/1980 ) ορίζεται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό ( 2% ) της προεκ-
τιμόμενης αξίας του ενδεικτικού
προϋπολογισμού εκτός  Φ.Π.Α και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου  του
Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου
ιδρύματος ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που
θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύον-
τα τύπο που  ισχύει για το Δημόσιο
και τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής
που πρέπει να κατατεθεί από κάθε
ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο
ποσό των ( 1.056,91 € ) .
Τόπος παράδοσης των προσφο-

ρών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη
του Δήμου Φυλής ( πλατεία
Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ).
Γλώσσα : Ελληνική .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Έλληνες και αλλοδαποί υποψή-
φιοι.
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
αλλοδαπά.
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον ανάδοχο .
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών τμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716
,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. ή
ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση
http: // www.fyli.gr  . 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η αντιμνημονιακή υπουργός που
εφαρμόζει το μνημόνιο

Εάν κάποιος
σ ή μ ε ρ α
άκουσε την

α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α
υπουργό Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου να
τοποθετείται για τον
ΕΦΝΙΑ θα μπερ-
δευόταν... αρκετά. 

«Ποτέ δεν υιοθε-
τήσαμε τον ΕΝΦΙΑ
με τη μορφή που
μας επιβάλλεται
από το μνημόνιο.
(...) Είναι αποτέλε-
σμα στυγνού εκβια-
σμού» είπε χαρακ-
τηριστικά στον
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. 

Φυσικά είναι αποτέλεσμα στυγνού εκβιασμού το μνημόνιο – το έχουμε πει εδώ άλλω-
στε- αλλά η εν λόγω συμφωνία δεν ενσωματώνει αποκλειστικά τις απαιτήσεις των δανει-
στών. Υπήρξε μία επτάμηνη διαπραγμάτευση, το διαβόητο Brussels Group που έκανε
μία συγκεκριμένη προεργασία – η οποία εν πολλοίς αποτυπώθηκε με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο μέσα στο κείμενο. Σε τελική ανάλυση συμφωνία φέρει την υπογραφή της
κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί έχουν δεσμευτεί να την εφαρμόσουν. 

Για αυτό εξάλλου έγιναν οι εκλογές... Δεν αμφισβητώ ότι οι υπουργοί που εφαρμόζουν
το μνημόνιο δεν αισθάνονται και τόσο άνετα. Εξάλλου την τελευταία πενταετία, ο πολι-
τικός τους λόγος αρθρώθηκε πάνω στις συνέπειες που είχαν οι προηγούμενες συμφ-
ωνίες στη χώρα. 

Ωστόσο είναι κάπως οξύμωρο από τη μία να λέει η κ. Φωτίου πως δεν υιοθετεί το
μνημόνιο και από την άλλη να συμμετέχει σε μία κυβέρνηση η οποία το... εφαρμόζει και
κατά δήλωση του πρωθυπουργού θα συνεχίσει να το κάνει στο ακέραιο. 

«Μνημόνιο σημαίνει όσο το δυνατό γρηγορότερα να βγω από τα βαριά μέτρα για να
τα καταργήσω, εγώ δεν το υιοθετώ το μνημόνιο. Είμαστε καθαροί απέναντι στο λαό. Δεν
θα γίνουμε με το ζόρι υποστηρικτές του μνημονίου» είπε χαρακτηριστικά η αναπ-
ληρώτρια υπουργός. 

ΔΗΜΑΡ: Το νομοσχέδιο περιλαμ-
βάνει οριζόντια μέτρα

Για νομοσχέδιο με υφεσιακά
μέτρα που πλήττει μισθω-
τούς και συνταξιούχους

κάνει λόγο ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπου-
λος. 

Αναλυτικά η δήλωση: 
«Η κυβέρνηση καταθέτει

νομοσχέδιο χωρίς ουσιαστική δια-
βούλευση με τους φορείς και την
κοινωνία. Το νομοσχέδιο περιλαμ-
βάνει μέτρα υπερφορολόγησης
και αλλαγές στο ασφαλιστικό που πλήττουν για άλλη μία φορά τα ίδια φορολογικά και
ασφαλιστικά υποζύγια μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει για άλλη μία φορά οριζόντια μέτρα. 
Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στην κοινωνία. Η χώρα

έχει ανάγκη μία συνολική προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο ένα φορο-
λογικό σύστημα σταθερό και κοινωνικά δίκαιο. Πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η
βίαιη φτωχοποίηση των ανθρώπων της εργασίας και των συνταξιούχων. 

Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή είναι απαραίτητο να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για την
πάταξη της. Η χώρα χρειάζεται άμεσα μία προοδευτική πολιτική που αφενός θα την κρα-
τάει στο ευρώ και αφετέρου μέσω ενός νέου εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρ-
ότησης, που είναι και το μόνο ουσιαστικό ισοδύναμο, θα αναδιανέμει με δίκαιο τρόπο
τον παραγόμενο και όχι τον «δανειζόμενο» πλούτο». 

Ποτάμι: Δεν ψηφίζουμε υφεσιακά μέτρα – Οι
ερασιτεχνισμοί «φούσκωσαν» τον λογαριασμό

«Δεν πρόκει-
ται να
ψηφίσουμε

υφεσιακά μέτρα»
διαμηνύει το Ποτάμι
σε ανακοίνωσή του
με αφορμή την
κατάθεση του πολ-
υνομοσχεδίου.

Όπως αναφέρει
στην ανακοίνωσή
του το κόμμα του
Σταύρου Θεο-
δωράκη, το
νομοσχέδιο «δεν
δίνει λύσεις αλλά
περιπλέκει τα προβλήματα.  Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ οι παλινωδίες του τον οδηγούν
σήμερα στο να παίρνει πίσω ακόμη και ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν τους προη-
γούμενους εφτά μήνες. Η ρύθμιση των 100 δόσεων και η εκχώρηση ενοικίων στην εφο-
ρία είναι τα τελευταία θύματα της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ», σημειώνει.

«Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή», εκτιμά το Ποτάμι, κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα
ότι με την «ολιγωρία» του και τους «ερασιτεχνισμούς του» στη διαπραγμάτευση
«φούσκωσε υπέρογκα τον λογαριασμό».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

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

σμού για την ανέλκυσή
τους, που βρίσκονται σε

εξέλιξη και η σημερινή διοίκηση έχει ως βασικό της μέλ-
ημα την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης όλων των
ναυαγίων. Εντός δε των προσεχών ημερών, θα ξεκινήσει
η ανέλκυση αυτών, που βρίσκονται στις μαρίνες, σε συνε-
ργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, έτσι ώστε
να υπάρχει ασφάλεια για όλους όσους χρη-
σιμοποιούν τις μαρίνες, καθαρισμός του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και αισθη-
τική αναβάθμιση της περιοχής.

Οι οικονομικές συγκυρίες έχουν επηρ-
εάσει όλους τους κλάδους της Οικο-
νομίας, όμως ο Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας ΑΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία
που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν, παρ-
ουσίασε κερδοφορία.  Σε τι ενέργειες
προβήκατε, ώστε να υπάρχει αυτό το
αποτέλεσμα;

Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτήν την
ερώτηση που μου κάνετε γιατί μου δίνετε
την ευκαιρία να γνωστοποιήσω στο αναγ-
νωστικό κοινό σας και γενικότερα στην τοπι-
κή κοινωνία, τη σημαντική επιτυχία που είχε
ο Οργανισμός, καθώς βρέθηκε στην τρίτη θέση κερδοφο-
ρίας μεταξύ των Λιμένων της χώρας.  Σ’ αυτό το αποτέλε-
σμα βέβαια, θα πρέπει να τονίσω, ότι συνέβαλλαν οι
εργαζόμενοι στον ΟΛΕ ΑΕ, που παρά τη μείωση του προ-
σωπικού του και τις μεγάλες περικοπές στις αποδοχές
τους, επέδειξαν εργατικότητα, συνέπεια και προσήλωση
στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Διοίκηση. Παράλ-
ληλα η σωστή διαχείριση των εσόδων, ο προγραμματι-
σμός και η επιδίωξη είσπραξης οφειλών, που είχαν
συσσωρευτεί, βοήθησαν στο αποτέλεσμα αυτό της οικο-
νομικής ανάπτυξης. Ως φορέας του ευρύτερου Δημοσίου
τομέα, είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του και
είναι αξιοσημείωτο πως η κερδοφορία που έχει επιτευχθ-
εί είναι πραγματική, καθώς ο ΟΛΕ ΑΕ μπορεί να καυχά-
ται, πως δεν έχει οφειλές προς τρίτους και είναι απόλυτα
συνεπής στις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες και το
Δημόσιο γενικότερα.

Σήμερα η κοινωνία ζητά να υπάρχει διαφάνεια στο
Δημόσιο και καταπολέμηση της διαφθοράς. Με ποιόν

τρόπο ο ΟΛΕ ΑΕ συμβάλλει στα ανωτέρω ;
Όπως από τη μία, η καλή οικονομική κατάσταση στον

ΟΛΕ ΑΕ επιτεύχθηκε με νοικοκύρεμα και συμμάζεμα, έτσι
από την άλλη είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφάνεια στις
συναλλαγές, πιστή 0x0-cmiq2014092423032ebdbb7εφα-
ρμογή του νόμου και των κανονισμών, έτσι ώστε να εξα-
λειφθεί εντελώς η δυνατότητα κακοδιαχείρισης και η

δημιουργία φαινομένων, που προκαλούν το δημόσιο
αίσθημα.  Ο ΟΛΕ ΑΕ συνεχώς εκσυγχρονίζεται και ανα-
βαθμίζει τις υπηρεσίες του, για να πετυχαίνει τον σκοπό
αυτό. Ήδη προχωράμε στη λήψη μέτρων που θα
βελτιώσουν το έργο του Οργανισμού και συγκεκριμένα
έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση της μηχανογράφη-
σης με εξελιγμένα σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, με
τα οποία θα γίνεται πλήρης καταγραφή της κίνησης του
λιμένα, με ηλεκτρονικό τρόπο, παρακολούθησης της πορ-
είας Εσόδων – Εξόδων και καταγραφή όλης της κίνησης
της θαλάσσιας ζώνης, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τα
πλοία που βρίσκονται στους χώρους δικαιοδοσίας του.
Ακόμα γίνεται μελέτη για την ασφάλεια του λιμένα, με
σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, που θα διασφαλίζουν
τον πλήρη έλεγχο.  Με αυτές τις ενέργειες εξυπηρετείται
και το Δημόσιο συμφέρον, θα περιοριστεί η απώλεια εσό-
δων, με συνέπεια την περαιτέρω οικονομική ευρωστία
του ΟΛΕ ΑΕ , προς όφελος τόσο του Ελληνικού
Δημοσίου, όσο και της Τοπικής Κοινωνίας, καθώς θα

μπορέσει να προχωρήσει σε υλοποίηση έργων, δράσεων
και παρεμβάσεων, που θα φέρουν ανάπτυξη, θέσεις
εργασίας και επενδύσεις για την υλοποίηση των στόχων
του.

Έχετε σχεδιάσει δράσεις, προκειμένου να υπάρ-
ξουν επενδύσεις για το Λιμένα Ελευσίνας και πώς
μπορεί αυτό να επιτευχθεί ;

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, από την πρώτη
στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της Διοίκησής του,
φρόντισε να υλοποιήσει την υποχρέωση που είχε, για
την ολοκληρωμένη σχεδίαση της ανάπτυξής του και
για το λόγο αυτό, έχει ήδη καταρτίσει το Σχέδιο MAS-
TER PLAN, που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ναυ-
τιλίας, προς έγκριση.

Για να ενημερώσω το τι περιλαμβάνει το MASTER
PLAN, με λίγα και απλά λόγια αποτελεί το εργαλείο
ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, του χερσαίου και
θαλάσσιου χώρου, που ανήκει στον ΟΛΕ, λαμβάνον-
τας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω δράσεις που
προβλέπονται, όπως τη μεταφορά του Κεντρικού
Λιμένα σε νέα θέση, εκτός του οικιστικού ιστού, που
θα λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες 0x0-

cmiq201409242301a613e50Θανπροδιαγραφές και θα
δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, επεν-
δύσεις και παράλληλα με τις δράσεις που προβλέπονται
στον θαλάσσιο χώρο, θα υπάρξει επανεκκίνηση της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, στα ναυπηγεία
Ελευσίνας και Σκαραμαγκά.

Ως αποτέλεσμα των ως άνω, θα είναι να απελευθερ-
ωθεί και να αποδοθεί στους κατοίκους της Ελευσίνας, μία
τεράστια παράκτια έκταση, με ανάπτυξη δραστηριοτήτων
αθλητισμού, ψυχαγωγίας και δημιουργία μίας πράσινης
οικολογικής ζώνης.

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε πως στην προσπάθεια
που κάνει η Διοίκηση του ΟΛΕ ΑΕ, θα βρει αρωγούς τους
φορείς της πόλης, τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, έτσι ώστε η Ελευσίνα να αποτελέσει πρω-
τοπόρο πόλη και παράδειγμα, για την ανάπτυξη και την
έξοδο από την οικονομική δυσπραγία και την ύφεση, που
μαστίζει τη χώρα μας.  

Ε. Λιάκος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο ΣΕΛΙΔΑ. 2
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης



16-θριάσιο Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015


