
ΔΔιιααββεεββααιιώώσσεειιςς  άάμμεεσσηηςς
εεννεερργγοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς

ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  
στον Δήμαρχο Ασπροπύργου, κ.

Μελετίου,
και από το Μέγαρο Μαξίμου!

Αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης

ΑΑνναακκοοίίννωω--
σσηη  ττοουυ

σσυυννδδυυαασσμμοούύ
ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη
ΗΗλλίίαα  ""ΑΑλλλλάά--
ζζοουυμμεε""  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ππρρόό--

σσφφαατταα  φφααιιννόόμμεενναα  
ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο..

Δήλωση του αντιδημάρχου Χαϊδαρίου για
τις μειώσεις αποδοχών στις σχολικές

 καθαρίστριες
Αντεργατική η μείωση
αποδοχών των σχο-
λικών καθαριστριών

ΌΌχχιι  σσττηηνν  ττααλλααιιππωωρρίίαα
ττωωνν  ΔΔηημμοοττώώνν  σσττοο

ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  μμεε
ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  υυπποοββοολλήήςς

ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν
λλέέεειι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς

Ο κ. Μελετίου, είχε
την ευκαιρία να ενημε-
ρώσει εν συντομία τον
Υπουργό Επικρατείας

κ. Νίκο Παππά, και
αναλυτικότερα τα

στελέχη και τους
συμβούλους του

Πρωθυπουργού κ.
Αλέξη Τσίπρα, 

Η «ακτινογραφία» του
πολυνομοσχεδίου από
την ΕΣΕΕ – Τι να προ-

σέξουν οι
επιχειρηματίες

ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττηη  ρρύύθθμμιισσηη
ττωωνν  110000  δδόόσσεεωωνν  γγιιαα

χχρρέέηη  σσττηηνν  εεφφοορρίίαα

ΑΑρρχχίίζζοουυνν  οοιι  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς
εεννάάννττιιαα  σσττοο  μμννηημμόόννιιοο  --

ΣΣυυλλλλααλληηττήήρριιοο  ττηηςς  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ
ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή

ΧΧρροοννιικκήή  ππααρράάτταασσηη  ζζηηττάά  οο
δδήήμμοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ααππόό  ττηηνν

««ΚΚττηημμααττοολλόόγγιιοο  &&  
ΧΧααρρττοογγρράάφφηησσηη  ΑΑ..ΕΕ..»»

ΛΛηησσττεείίαα  σσεε  κκααννττίίνναα  σστταα
ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα..  ΑΑππεείίλληησσαανν
μμεε  όόππλλοο  ττοονν  ιιδδιιοοκκττήήττηη
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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 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2105

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. 
Πλάτωνος 1 2105572588

Ελευσίνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Βενιζέλου Ελευθερίου 61,2105548498

Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67,
2105555236

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.

 Διαγόρα 30, Αχαρνές,2102448558

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 &

Πύλου, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κατά τόπους νεφελώδηςΗ θερμο-

κρασία θα κυμανθεί απο 15 εως 22 βαθμούς
Κελσίου. Υγρασία 63%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Γερβάσιος, Γερβασία
Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία 

ΔΔιιααββεεββααιιώώσσεειιςς  άάμμεεσσηηςς  εεννεερργγοοπποοίίηησσηηςς
ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  

στον Δήμαρχο Ασπροπύργου, κ. Μελετίου,
και από το Μέγαρο Μαξίμου!

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Δήμαρχος Ασπροπύργου):
«Εκτιμώ το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για ένα θέμα που το χειριστήκα-

με με σύνεση και υπευθυνότητα. Εκείνο που αναμένουμε και θα εκτιμήσουμε
όμως, όλοι οι Ασπροπύργιοι, είναι αν το ενδιαφέρον μετουσιωθεί σε πρά-
ξεις!»

Όπως ανακοίνωσε προχθές, μετά τη συνάντηση εργασίας, που είχε στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου . Νικό-
λαος Μελετίου μαζι με την αντιπροσωπεία του Δήμου, έγινε χθες δεκτός

στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ενημερώσει το Γραφείο του Πρωθυπουρ-
γού και τα όργανα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, για την άμεση ανάγκη
εμπέδωσης κλίματος ασφάλειας και τάξης στον Ασπρόπυργο.

Ο κ. Μελετίου, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εν συντομία τον Υπουργό Επι-
κρατείας κ. Νίκο Παππά, και αναλυτικότερα τα στελέχη και τους συμβούλους του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, για την έκρηξη παραβατικότητας, στην περιοχή
του Ασπρόπυργου, και την ανάγκη λήψης μόνιμων και σταθερών μέτρων, στην
πόλη που φιλοξενεί το μεγαλύτερο κόμβο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Διαμετακο-
μιστικού Εμπορίου της Ελλάδας.

Απ ΄την πλευρά των συνομιλητών του Δημάρχου Ασπροπύργου, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι, το Μέγαρο Μαξίμου θα
παρακολουθήσει στενά την πορεία σύνταξης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του αρμόδιου Υπουργείου
και της Ελληνικής Αστυνομίας, για την απαλλαγή της περιοχής, του Ασπρόπυργου, από ένα πολυδαίδαλο πρόβλημα
που όπως υπογράμμισε ο κ. Μελετίου, όχι μόνο κατάντησε εφιάλτης για τους κατοίκους της πόλης, αλλά ταυτόχρονα
αντιστρατεύεται αυτήν ταύτη την προοπτική ανάπτυξης της χώρας, η οποία συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στην
περιοχή, αλλά και με το Εμπορευματικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε., που πρέπει να λειτουργήσει άμεσα, με σχέδιο για την ασφ-
άλεια και το περιβάλλον του τόπου μας».

Μετά τη συνάντηση, στην οποία ήταν παρών και ο υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική, κ. Σπύρος Μιχαήλ, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εκτιμώ το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για ένα θέμα που,
ως Δημοτική Αρχή, το χειριστήκαμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Εκείνο που αναμένουμε και θα εκτιμήσουμε όμως,
όλοι οι Ασπροπύργιοι, είναι αν το ενδιαφέρον μετουσιωθεί σε πράξεις! Ευελπιστώ ότι, θα υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα.»

Αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης
Ο κος Μελετίου άφησε αιχμές για την πρόταση του συνδυασμού του Κου Γ. Ηλία στο πρόσφατο ΔΣ σχετικά με την

ανάθεση σε εταιρία security τη φύλαξη του Δήμου επικουρικά. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 
«Επ΄ ευκαιρία, πρέπει να επισημάνω ότι, σε τέτοιες κρίσεις, δοκιμάζεται η αξιοπιστία όλων. Η επισήμανση αυτή, έχει

να κάνει με τους κατ΄ επάγγελμα λαϊκιστές, κάποιοι από τους οποίους έφτασαν στο σημείο να προτείνουν να αναθέ-
σουμε σε Εταιρείες Security(!), την ασφάλεια και την τάξη στην πόλη μας, αναφέροντας μάλιστα ψευδώς, ότι δυο
πόλεις του Λεκανοπεδίου το έπραξαν ήδη! Ενώ η αλήθεια είναι ότι, οι Εταιρείες αυτές έχουν αναλάβει μόνο την επι-
τήρηση δημοτικών κτιρίων!... Ξεκαθαρίζω, για μια ακόμη φορά ότι, όσοι βλέπουν ως λύση, του προβλήματος που αντι-
μετωπίζουμε, την υποκατάσταση της Αστυνομίας από Security, κι όσοι ονειρεύονται πράξεις αυτοδικίας, θα βρίσκουν
απέναντί τους, όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή, αλλά και το Λαό της πόλης μας. Απαιτούμε, και θα υποχρεώσουμε τις αρμό-
διες Αρχές, να πράξουν το καθήκον τους. Τα υπόλοιπα, όχι μόνο δεν αρμόζουν σε ευνομούμενες Πολιτείες, αλλά ούτε
και συνιστούν υπεύθυνη στάση έναντι του Ασπρόπυργου και των Πολιτών του».

Με αφορμή τα τελευταία κρούσματα στην πόλη
και τις τελευταίες συναντήσεις για το πρόβλημα
της παραβατικότητας, ο συνδυασμός του Γ.

Ηλία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ασπρόπυργος

ΑλλαΖΟΥΜΕ κ. Γιάννης Ηλίας παραβρέθηκε τη Δευτέρα
12 Οκτωβρίου 2015 στη συνάντηση που έλαβε μέρος στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την εγκλημα-
τικότητα στον Ασπρόπυργο.

Καταρχάς τονίζουμε ότι στη συνάντηση δεν ήταν
παρών ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Τόσκας, αλλά ο Διευθυντής του Γραφείου, κ.
Ματρογιάννης. Παρόντες επίσης ήταν ο Αντιστράτηγος,
Επιθεωρητής της Ε.Α κ. Μαχαιρίνας, οι επικεφαλής των
δημοτικών συνδυασμών κ.κ. Μελετίου, Μπακάλης,
Παπανικολάου και ο κ. Τσίγκος ως πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Δυστυχώς δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις για το
οξύ αυτό πρόβλημα που ταλανίζει τους κατοίκους και
τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Ωστόσο, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αστυνομίας, που
θα εκπονηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, είναι ένα πρώτο
βήμα στο να γίνει επιτέλους κάτι.

Το πρόβλημα δεν λύνεται γραφειοκρατικά αλλά με
πραγματική θέληση και με σύγχρονους τρόπους πρόλ-
ηψης και αντιμετώπισης.

Οι θέσεις του Ασπρόπυργος - ΑλλαΖΟΥΜΕ για την
εγκληματικότητα στον Ασπρόπυργο είναι γνωστές από
και παραμένουμε σε αυτές:

● Συνεργασία με εταιρίες φύλαξης οι οποίες θα φυλάσ-
σουν όλες τις περιοχές και γειτονιές του Ασπρόπυργου

επικουρικά στο έργο στης
Αστυνομίας

● Δημοσιοποίηση και ανά-
δειξη του προβλήματος προς
όλες τις κατευθύνσεις

● 24ωρη τηλεφωνική
γραμμή καταγγελιών για
άμεση παρέμβαση σε συνερ-
γασία με τις αρμόδιες Υπηρ-
εσίες

● Εφαρμογή του νόμου και
των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί

● Στήριξη των δικαστικών αγώνων των συνδημοτών
μας

● Επίσπευση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου που έχει τελματώσει εδώ και πολλά χρόνια

● Καθαρισμός και φωτισμός όλων των δημοτικών και
δημόσιων χώρων

● Ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων και επιχειρ-
ηματικών του Ασπρόπυργου

● Απομάκρυνση των παράνομων δραστηριοτήτων
(διαλυτήρια, σκράπ κ.ά) και αυστηροποίηση των ελέγχων

● Συνεργασία με τους όμορους Δήμους που αντιμε-
τωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Όπως εξάλλου φάνηκε και στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο, στις 6/10/2015, ο συνδυασμός Ασπρόπυργος
- ΑλλάΖΟΥΜΕ έχει την πλέον ρεαλιστική και σύγχρονη
προσέγγιση για τα προβλήματα της πόλης μας. Η εξεύρ-
εση λύσεων δεν μπορεί να επιτευχθεί με επιφανειακούς
τρόπους και διαδικασίες επαναλαμβανόμενα αποτυχημέ-
νες και ατελέσφορες.

Ανακοίνωση του συνδυασμού του Γιάννη Ηλία "Αλλάζουμε" σχετικά
με πρόσφατα φαινόμενα παραβατικότητας στον Ασπρόπυργο.
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Ένταση στις συναντήσεις του
Ν.Φίλη με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Μετ' εμποδίων και
μέσα σε κλίμα
έντασης πραγ-

ματοποιήθηκαν την Τρίτη
οι συναντήσεις του υπουρ-
γού Παιδείας Νίκου Φίλη,
με τα διοικητικά συμβούλια
της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ,
στα γραφεία των συνδικα-
λιστικών ενώσεων. 

Οι συναντήσεις, οι
οποίες έγιναν διαδοχικά η
μία μετά την άλλη, κράτ-
ησαν περίπου τέσσερις
ώρες συνολικά, με τα προεδρεία των συλλογικών οργάνων να καταθέτουν στον υπο-
υργό τις απόψεις αλλά και τις αγωνίες τους, σχετικά με την ομαλή λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων, δεδομένων των κενών που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς, αλλά και της
καθυστέρησης πρόσληψης αναπληρωτών.

Ένταση ωστόσο, προκλήθηκε, όταν ομάδα εκπαιδευτικών προσκείμενη στο ΠΑΜΕ,
μπήκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΛΜΕ απευθυνόμενη προς τον υπουργό με
συνθήματα κατά του μνημονίου και υπέρ της πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών. 

Η ίδια ομάδα παρευρέθη και στη συνάντηση του κ. Φίλη με το ΔΣ της ΔΟΕ, καθι-
στώντας δύσκολη τη συζήτηση και στις δύο συναντήσεις. 

«Κάποιοι έδειξαν με τη στάση τους, ότι δεν θέλουν διάλογο» σχολίασε ο κ. Φίλης.
«Κάνουμε έκκληση να μην ισοπεδώσει κανείς την κατάσταση στη παιδεία, γιατί έτσι
απαξιώνεται το δημόσιο σχολείο. Τα προβλήματα στα σχολεία είναι γνωστά και αντιμε-
τωπίζουμε» συμπλήρωσε.

«Δεν ήρθα να εξαγγείλω διορισμούς σαν εκπρόσωπος του παλαιοκομματικού συστή-
ματος, αλλά να ζητήσω να συμμετέχουν όλοι στον εθνικό εκπαιδευτικό διάλογο» δήλω-
σε ο κ. Φίλης προσθέτοντας ότι αρχίζει ένας διάλογος για να καταγραφούν τα προβλή-
ματα και οι δυνατότητες που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης, με στόχο την ολοκ-
λήρωση του κοινωνικού εθνικού διαλόγου την Ανοιξη.

Όσον αφορά τα μείζονα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τους λειτουργούς
της, ο υπουργός έκανε λόγο για «κληρονομιά» των κενών της εκπαίδευσης και πρόσθ-
εσε: 

«Κάνουμε κατά προτεραιότητα τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα
προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας.
Υπάρχουν κενά όπως κάθε χρόνο,  αλλά η γενικευμένη εικόνα ότι τα σχολεία δεν λειτο-
υργούν δεν είναι ακριβής. Η πρώτη μας μάχη είναι να προσλάβουμε αναπληρωτές σε
όλες τις βαθμίδες. [...] Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει το πλαίσιο του οικονομικού δημοσιονο-
μικού καταναγκασμού, το οποίο εμποδίζει να ικανοποιήσουμε την λογική αξίωση της
στελέχωσης εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό. Ανάμεσα στους πρώτους μόνιμους
διορισμούς θα είναι και οι εκπαιδευτικοί».

Επίσης, ο υπουργός επανέλαβε ότι θα καταργηθεί η ισχύουσα διαδικασία της αξιολόγ-
ησης και επεσήμανε ότι «σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής δυσπραγίας, το δημό-
σιο σχολείο μπορεί και στέκεται όρθιο χάρη στη προσφορά των εκπαιδευτικών. Η κοι-
νωνική εκπαιδευτική προσφορά των εκπαιδευτικών, πρέπει να αναδεικνύεται και να επι-
βραβεύεται μέσα στο σχολείο από τους γονείς και τους συναδέλφους. Αυτή είναι η
καλύτερη αξιολόγηση».

Εξάλλου, η ΔΟΕ παρέδωσε στον υπουργό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρονται αναλ-
υτικά τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (υποχρηματοδότηση της Παι-
δείας, διόγκωση της ανεργίας των εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,
ανυπαρξία σχεδιασμού προσχολικής αγωγής, εικόνα εγκατάλειψης της ειδικής αγωγής,
κ.ά.) και επεσήμανε ότι θα αγωνιστεί ώστε «τα δίκαια αιτήματα, οι θέσεις και οι προτά-
σεις (σ.σ. της ΔΟΕ), να τύχουν από τη νέα πολιτική ηγεσία, της δέουσας αντιμετώπισης
και προσοχής».

Στην πρόσληψη 2.119 αναπληρωτών προχώρησε
το υπουργείο Παιδείας

Σε προσλήψεις 2.119 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία και δημοτι-
κά (ολοήμερα και μη), για το τρέχον σχολικό έτος 2015 - 16, προχώρησε την
Τρίτη το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, προσλήφθηκαν 161 προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του
κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και 92 προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου
ΠΕ70 - Δασκάλων, για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στο ολοήμερο
νηπιαγωγείο και τα ολοήμερα δημοτικά, αντίστοιχα, όπου εφαρμόζεται το ολοήμερο
πρόγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του ΕΣΠΑ.

Εξάλλου, το υπουργείο ανακοίνωσε την πρόσληψη 1.511 προσωρινών αναπληρ-
ωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων και 355 εκπαιδευτικών του κλάδου
ΠΕ60 - Νηπιαγωγών, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρόσληψης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και θα τοποθετηθούν με απόφαση
του διευθυντή εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλή-
φθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι αναλυτικοί πίνακες των ονομάτων είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου: www.minedu.gov.gr.

Δήλωση του αντιδημάρχου Χαϊδαρίου για τις μειώσεις απο-
δοχών στις σχολικές καθαρίστριες

Αντεργατική η μείωση αποδοχών
των σχολικών καθαριστριών

ΟΑ ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητι-

σμού του Δήμου Χαϊδαρίου,
Νίκος Καραγιάννης, θέτει το
ζήτημα των συμβασιούχων
σχολικών καθαριστριών και
το γεγονός της μείωσης των
αποδοχών τους, κατά 10%.

«Με πολύ μεγάλη
έκπληξη ενημερωθήκαμε
εγγράφως, από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ (Φορέας Επο-
πτευόμενος από τον Υπο-
υργείο Παιδείας), ότι το εγκεκριμένο ποσό της δαπάνης για την χρηματοδότηση των
Σχολικών Επιτροπών, που αφορά τις αποδοχές των συμβασιούχων Σχολικών Καθαρι-
στριών, για το διδακτικό έτος 2015 – 2016 είναι μειωμένο σε σχέση με το περυσινό κατά
10%.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, που είναι από τις πρώτες του νέου Υπουργού Παιδείας,
δείχνει ποιους στοχεύει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να πληρώσουν για ακόμα μια φορά
τα «σπασμένα». Θεωρούμε τουλάχιστον αντεργατική την συγκεκριμένη ενέργεια, αφού
οδηγεί τις συγκεκριμένες εργαζόμενες σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση, με
την ουσιαστική μείωση των αποδοχών τους.

Οι συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες που ως γνωστόν προσλαμβάνονται για δέκα
(10) μήνες το χρόνο και αμείβονται με βάση τις αίθουσες που αναλαμβάνουν. Με βάση
την σύμβαση τους, πέρυσι αμειβόταν με 28 ευρώ την αίθουσα, με μέσο όρο 10 αίθου-
σες δηλαδή 280 ευρώ μηνιαίως και με την νέα απόφαση θα υποστούν μείωση 28 ευρώ.

Οι συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες είναι το αναγκαίο και κρίσιμο προσωπικό στα
σχολεία, που για χρόνια τώρα τελεί υπό εργασιακή προθεσμία, με άθλιο εργασιακό καθ-
εστώς, που πληρώνεται πάντα με καθυστέρηση μηνών και σηκώνει κατά κύριο λόγο
στους ώμους του τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων,
αφού το όποιο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας πάντα υπήρξε λειψό και σήμερα στο
μεγάλο του μέρος τείνει και αυτό να συνταξιοδοτηθεί.

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκο Φίλη να αναθεω-
ρήσει άμεσα την σχετική απαράδεκτη απόφαση και να επανέλθει η χρηματοδότηση στο
προηγούμενο ύψος της τουλάχιστον.

Η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου θεωρεί σημαντικό στοιχείο της Εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της υγιεινής και της καθαριότητας στα Δημό-
σια Σχολεία, που υπηρετούν με συνέπεια και σοβαρότητα οι συγκεκριμένες εργαζόμε-
νες και απαιτεί την μονιμοποίηση τους, με σταθερή εργασία, πλήρη ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτονόητα δικαιούνται».

Μεϊμαράκης: Δεν ανέχομαι παρασκήνια
και σκοπιμότητες - Παπαμιμίκος: Προέχει

η ενότητα και το αύριο της παράταξης
Με γραπτή δήλωση τοποθετήθηκε ο Πρόε-

δρος της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το
σημερινό περιστατικό με την Κεντρική Εφορευ-
τική επιτροπή του κόμματος. Το αύριο της
παράταξης θέλησε να προτάξει στη δική του
ανακοίνωση ο Γραμματέας της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Παπα-
μιμίκος.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ευάγ-
γελος Μεϊμαράκης, έκανε την ακόλουθη δήλω-
ση αναφορικά με το σημερινό περιστατικό με την ΚΕΦΕ. 

«Με τη σημερινή μου παρέμβαση υπογράμμισα ότι, την ώρα που ο κόσμος δοκιμά-
ζεται από μια κυβέρνηση που αδίστακτα επιβάλλει καταιγίδα φόρων, περικοπές συντά-
ξεων και μείωση λαϊκού εισοδήματος, δεν θα επιτρέψω να γελοιοποιηθεί η διαδικασία
εκλογής Πρόεδρου στη Νέα Δημοκρατία.

Απαίτησα όλες οι διαδικασίες να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα. Δεν
ανέχομαι παρασκήνια και σκοπιμότητες.

Απαιτώ να προχωρήσει η διαδικασία για τη μηχανογραφική υποστήριξη των εκλογών
με ανάρτηση των προδιαγραφών στο διαδίκτυο, ώστε να υπάρξει άπλετο φως για τη
διασφάλιση και την εγγύηση της ψηφοφορίας.

Ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω αποφασίσει να μην ανεχτώ διαδικασίες που
εκθέτουν το κόμμα και πληγώνουν τους Νεοδημοκράτες.»

Παπαμιμίκος: Το αύριο της παράταξης και η ενότητα τα ουσιαστικά - Ατυχή τα σημε-
ρινά γεγονότα

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Παπα-
μιμίκος, τοποθετήθηκε επίσης αναφορικά με την έντονη διαφωνία που προέκυψε στη
σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΦΕ.

Συγκεκριμένα στην τοποθέτησή του ο κύριος Παπαμιμίκος υπογραμμίζει: «γεγονότα
όπως τα σημερινά, αν και ατυχή, συμβαίνουν και δεν υπάρχει κανένας λόγος και ούτε
είναι παραγωγικό να τα σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Αλλού είναι η ουσία. Αυτό που
προέχει είναι η ενότητα και το αύριο της Παράταξης.



4-θριάσιο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015



Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-5

Χρονική παράταση ζητά ο δήμος Αχαρνών
από την «Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.»

Αίτημα για χρονική
παράταση στην υπο-
βολή διορθώσεων

και ενστάσεων κτηματολο-
γικών στοιχείων στο δήμο
Αχαρνών – Θρακομακεδόνων
υπέβαλε στην «Εθνικό
Κτηματολόγιο & Χαρτογράφη-
ση Α.Ε.» ο Δήμος Αχαρνών.

Ακολουθεί η επιστολή που
εστάλει προς το Εθνικό
Κτηματολόγιο:

«Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου, την Δευτέρα 17
Αυγούστου 2015 ξεκίνησε η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε έντεκα δήμο-
υς της Αττικής (Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερ-
ού, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ηλιούπολης). Η
προθεσμία για την υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης κατά των στοιχείων της
Ανάρτησης είναι δύο μήνες (έως 19/10/2015) για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσε-
ρις μήνες (έως 17/12/2015) για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακολουθώντας στενά την διαδικασία αυτή και ως τελικοί αποδέκτες των παραπό-
νων των συμπολιτών μας, με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε, όπως παραταθεί η
δυνατότητα υποβολής διορθώσεων και ενστάσεων τουλάχιστον μέχρι την προθεσμία,
που έχει δοθεί για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο (16 Δεκέμβριου
2015) για τους κάτωθι λόγους:

• O Αύγουστος είναι ο κύριος μήνας των θερινών διακοπών, γεγονός που σημαίνει ότι
χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

• Στο μεγαλύτερο μέρος των συμπολιτών μας δεν έχουν αποσταλεί οι προσωρινοί
κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται στο γρα-
φείο κτηματογράφησης ώστε να τους αναζητήσουν και να δυσχεραίνονται ακόμα περ-
ισσότερο οι συνθήκες.

• Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Δήμος Αχαρνών βάση της τελευταίας απογραφής απο-
τελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο στην Αττική και έναν απ’ τους
μεγαλύτερους σε έκταση, το κοινό που καλείται να εξυπηρετήσει είναι μεγάλο.

• Η εμπρόθεσμη χορήγηση πιστοποιητικών από το υποθηκοφυλακείο είναι αδύνατη
λόγω του φόρτου εργασίας.

• Οι διορθώσεις και σφάλματα σύμφωνα με την κτηματογράφηση είναι πολλά.
Συνεπώς το «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε» απευθύνεται σε μεγάλο
ποσοστό των συμπολιτών μας.

• Οι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις διορθώσεις είναι ένα
ακόμα στοιχείο που επιβαρύνει τους συμπολίτες μας καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθ-
ουν.

Λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω λόγους, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί
αίτημα και παράκληση χιλιάδων συμπολιτών μας (πολλοί από τους οποίους ταλαιπωρ-
ούνται καθημερινά για πολλές ώρες στο κτηματολογικό γραφείο), θεωρούμε πως το
αίτημά μας θα πρέπει να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης, καθώς θα διευκολύνει την ορθ-
ότερη και γρηγορότερη ολοκλήρωση των κτηματολογικών χαρτών, χωρίς να παραβλέ-
πει τις αυστηρές προθεσμίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν όπως προβλέπεται».

Όχι στην ταλαιπωρία των Δημοτών στο
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με παράταση της υποβολής

των δικαιολογητικών λέει ο Δήμος Φυλής

Επιστολή με την οποία ζητά την
παράταση της υποβολής διο-
ρθώσεων και ενστάσεων

κτηματολογικών στοιχείων, απέστειλε
την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, προς
την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.,ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, απαρ-
ιθμώντας μια σειρά από επιχειρήματα
που καθιστούν αναγκαία την αποδοχή
τους αιτήματός του. Το πλήρες κείμενο
της επιστολής έχει ως εξής:

Οικονομικό απολογισμό των εκλογών
του Σεπτεμβρίου ζητεί ο Μεϊμαράκης

Στοιχεία για
τον οικονο-
μικό απο-

λογισμό των
εκλογών του
Σεπτεμβρίου ζητά
από τον γενικό διε-
υθυντή της ΝΔ
Κωσταντίνο Τσι-
μάρα ο διευθυντής
του πολιτικού γραφ-
είου του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, Σωτήρ-
ης Κορομάντζος.

Το αίτημα αυτό
έγινε το πρωί της
Τρίτης και συνεργά-
τες του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη το απο-
συνδέουν από την
ένταση που προέκ-
υψε το απόγευμα
μεταξύ των δύο ανδρών, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο Σωτήρης Κορομάντζος ζητά με επιστολή του να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για
τις εκλογικές δαπάνες, την εκλογική χρηματοδότηση και εν γένει τα έσοδα, τα έξοδα και
το κόστος των εκλογών προκειμένου να υπάρξει επίσημος οικονομικός απολογισμός.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως έχουν υπάρξει συνεχείς προφορικές
οχλήσεις και αίτημα της οικονομικής επιτροπής εδώ και καιρό και δεν υπήρχε η ανάλογη
ανταπόκριση.
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Τα 13 φορολογικά σημεία
του πολυνομοσχεδίου που
κατατέθηκε χθες στη Βουλή
καταγράφει και αναλύει η
ΕΣΕΕ.

Όπως αναφέρει η Συνομοσπον-
δία, οι ρυθμίσεις αυτές σχετίζον-
ται με τις ποινικές διώξεις, τις

αυξήσεις και μειώσεις φόρων, τα φορολο-
γικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

Τα σημεία του πολυνομοσχεδίου
που εντοπίζονται από την ΕΣΕΕ είναι
τα εξής:

1. Αυξάνονται οι συντελεστές φόρου
για τα εισοδήματα από ακίνητη περ-
ιουσία τα οποία αποκτήθηκαν ή πρό-
κειται να αποκτηθούν εντός του 2015.
Για ετήσιο ποσό μισθωμάτων μέχρι
12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου
αυξάνεται από το 11% στο 15%, ενώ
για κάθε ποσό εισπραχθέντων μισθω-
μάτων πέραν των 12.000 ευρώ το
χρόνο ο συντελεστής φόρου αυξάνε-
ται από το 33% στο 35%. Όσοι φορο-
λογούμενοι αποκτούν ετήσια εισοδή-
ματα από ακίνητη περιουσία από
1.000 μέχρι 12.000 ευρώ θα
πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήμα-
τος από 40 έως και 480 ευρώ το
χρόνο, ενώ όσοι έχουν ετήσια εισοδή-
ματα από ακίνητα πάνω από 12.000 ευρώ
θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 480 ευρώ
το χρόνο.

2. Επεκτείνεται η φορολόγηση με τους
νέους αυξημένους συντελεστές 15% και
35% και στα ποσά των μισθωμάτων που
δεν καταφέρνουν να εισπράξουν οι ιδιοκ-
τήτες από τους ενοικιαστές τους, καθώς
καταργείται το δικαίωμα των ιδιοκτητών να
εκχωρούν στο δημόσιο τα ανείσπρακτα
ενοίκια, οπότε οφείλουν κι αυτά να τα
δηλώνουν στην Εφορία και να φορολο-
γούνται και γι' αυτά, παρά το γεγονός ότι
δεν τα έχουν εισπράξει. Και η διάταξη
ισχύει για τα ενοίκια που έπρεπε να εισπρ-
αχθούν από την 1-1-2015 και μετά αλλά
δεν εισπράχθηκαν.

3. Μειώνεται από τα 5 στο 1 ευρώ το
όριο του ποσού του ΕΝΦΙΑ που δεν θα
αναζητείται από το δημόσιο για είσπραξη.
Αυτό σημαίνει ότι φέτος όσοι φορολο-
γούμενοι δουν στα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ ότι τους έχουν καταλογιστεί να
πληρώσουν ποσά φόρου της τάξεως των
2 ή 3 ευρώ, θα πρέπει να τα καταβάλουν
στο Δημόσιο, διότι αλλιώς τα ποσά αυτά
θα καταστούν ληξιπρόθεσμα χρέη και θα
επιβαρυνθούν με τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής.

4. Καταργούνται τα πρόστιμα που επι-
βάλλονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους

επαγγελματίες για μη έκδοση ή ανακριβή
έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολο-
γικών στοιχείων. Τα πρόστιμα αυτά
ανέρχονταν σε 250 ευρώ ανά μη εκδοθ-
είσα ή ανακριβώς εκδοθείσα απόδειξη για
όσους τηρούν βιβλία απλογραφικά
(πρώην β' κατηγορίας) και σε 500 ευρώ
ανά μη εκδοθείσα ή ανακριβώς εκδοθείσα
απόδειξη για όσους τηρούν βιβλία διπλο-
γραφικά (πρώην γ' κατηγορίας).

5. Καταργούνται τα πρόστιμα που επι-
βάλλονται για έκδοση ή λήψη πλαστών και
εικονικών φορολογικών στοιχείων.

6. Μειώνονται πρόστιμα που επιβάλ-
λονται σε περίπτωση διαπίστωσης από τη
φορολογική διοίκηση ότι ο φόρος που
προέκυψε από τη φορολογική δήλωση
είναι μικρότερος από τον φόρο που
βεβαιώθηκε από τον φορολογικό έλεγχο.
Ειδικότερα, αν το ποσό του φόρου που
προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση
υπολείπεται του ποσού του φόρου που
προκύπτει από τον έλεγχο της φορολογι-
κής διοίκησης, το πρόστιμο επί της διαφο-
ράς στο οποίο υπόκειται ο φορολογούμε-
νος:

Μειώνεται από 30% σε 25% του ποσού
της διαφοράς, αν το ποσό αυτής υπερ-
βαίνει το 20% και φθάνει μέχρι το 50% του
φόρου που προκύπτει βάσει της φορολο-
γικής δήλωσης.

Μειώνεται από 100% σε 50% του
ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό
αυτής υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του
φόρου που προκύπτει με βάση τη φορο-
λογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η
ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορ-
ολογουμένου.

7. Πρόστιμα προβλέπονται και για παρ-
αβάσεις σχετικές με την μη απόδοση ΦΠΑ
οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν
ελέγχου, οπότε θα επιβάλλονται τα ακόλο-
υθα πρόστιμα:

Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού
στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς

στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με
ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 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.

Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνε-
ται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακρ-
ιβών δηλώσεων ή η μη υποβολή
δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέ-
πεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη από-
δοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστρο-

φή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με
50% επί του ποσού του φόρου που θα
προέκυπτε από την μη υποβληθείσα
δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής
δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί
δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την
ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλε-
ται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του
ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε
αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας
της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υπο-
βολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορο-
λογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει
τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο
ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμε-
νου φόρου που δεν αποδόθηκε.

Το πρόστιμο που προβλέπεται σε
περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από
την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση
καταβολής φόρου, μειώνεται από το 100%
στο 50% επί του ποσού του φόρου που
αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

8. Μειώνονται τα πρόστιμα για μη από-
δοση παρακρατούμενων φόρων. Σε
περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρα-
κρατούμενου φόρου από την οποία θα
προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου
επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί
του ποσού του φόρου που αναλογεί στη
μη υποβληθείσα δήλωση. Το πρόστιμο

αυτό μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 100%
του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθ-
είσα δήλωση. Συνεπώς με τη νέα διάταξη
το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.

9. Η αποβολή οφειλέτη από τη ρύθμιση
των 100 δόσεων προς το δημόσιο θα γίνε-
ται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθε-
σμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του
εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδο-
ποίησης για την τακτοποίησή τους και όχι
εντός τριμήνου από τη λήξη της προθε-
σμίας εμπρόθεσμης καταβολής τους.

10. Αλλάζει ριζικά η νομοθεσία για τις
ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε
όσους διαπράττουν αδικήματα φοροδια-
φυγής. Όποιος διαπράττει έγκλημα φορο-
διαφυγής από τιμωρείται με φυλάκιση του-
λάχιστον δύο ετών:

Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογ-
ητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά
στοιχεία υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος
ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000
ευρώ.

Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου
φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν
αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή
επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή
παρακρατείται υπερβαίνει τις 50.000
ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή τις 100.000
ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς
σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό
του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προη-
γούμενης παραγράφου υπερβαίνει τις
100.000 ευρώ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή τις
150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση
φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Επίσης, καταργείται η δυνατότητα επι-
λογής έως δύο κατωτέρων ασφαλιστικών
κλάσεων, η δυνατότητα συμψηφισμού
ληξιπρόθεσμων χρεών - μελλοντικής
σύνταξης ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και η
αποποινικοποίηση των οφειλών προς των
ΟΑΕΕ.

12. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά
φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος
αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία
ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 3
μηνών που μπορεί να φθάσει το 1 έτος,
εφόσον η συνολική αξία των εικονικών
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το
ποσό των 30.000 ευρώ και με κάθειρξη,
εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις
150.000 ευρώ.

13. Η ποινική δίωξη δεν σταματά ακόμη
και αν ασκηθεί προσφυγή ενδικοφανής σε
διοικητική επιτροπή ή κανονική σε διοικ-
ητικό δικαστήριο. Μόνο αν το ποινικό δικα-
στήριο κρίνει ότι η απόφαση του διοικητι-
κού δικαστηρίου είναι βασική για την δική
του κρίση, μπορεί να σταματήσει την δια-
δικασία. Τέλος η εξαγορά της ποινής
φυλάκισης απαγορεύεται σε περίπτωση
υποτροπής.

Η «ακτινογραφία» του πολυνομοσχεδίου από την
ΕΣΕΕ – Τι να προσέξουν οι επιχειρηματίες
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Συναυλία Αλληλεγγύης στον Δήμο
Αχαρνών στις 19 Οκτωβρίου

Ηεξ' αναβολής
Σ υ ν α υ λ ί α
Αλληλεγγύης

στον Δήμο Αχαρνών θα
γίνει τη Δευτέρα 19
Οκτωβρίου στις 19:30
στο κλειστό Γυμναστήρ-
ιο "Μπάμπης Χολίδης"
στις Αχαρνές.

Μία μεγάλη συναυλία
Αλληλεγγύης & Ανθρω-
πιάς διοργανώνει ο
Δήμος Αχαρνών τη Δευ-
τέρα 19 Οκτωβρίου στις
19:30 στο κλειστό
Γυμναστήριο "Μπάμπης
Χολίδης" στις Αχαρνές.

Με εισιτήριο την ανθρ-
ωπιά και την προσφορά
στον συνάνθρωπο – τον
ηλικιωμένο, τον άνεργο,
τον μοναχικό άνθρωπο,
τις οικογένειες με παιδιά
– που βρίσκεται σε
ανάγκη, ο Δήμος Αχα-
ρνών προσκαλεί όλους
τους ενεργούς πολίτες
να δείξουν την αλληλεγ-
γύη τους προσφέροντας
τρόφιμα μακράς διαρ-
κείας, είδη ατομικής και
οικιακής υγιεινής & καθαριότητας για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Αχαρνών.

Στη συναυλία Αλληλεγγύης του Δήμου Αχαρνών συμμετέχουν γνωστοί και καταξιωμέ-
νοι καλλιτέχνες:

Λένα Αλκαίου, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Γιώτης, Βασίλης Καζούλης, Νάντια
Καραγιάννη, Δημήτρης Καρασαββίδης, Στέλλα Καρύδα, Θανάσης Κομνηνός, Ανδρο-
μάχη Κοτσίδη, Καίτη Κουλλιά, Αντώνης & Θωμάς Κυρίτσης, Χαρούλα Λαμπράκη,
Βασίλης Λέκκας, Λιζέτα Νικολάου, Θάνος Ολύμπιος, Βασίλης Πάτσιος, Γιώργος
Σαρρής, Κώστας Σκόνδρας, Μπάμπης Τσέρτος, Βάλια Τσιργιώτη, Τσιρίδου Κατερίνα,
Πετρολούκας Χαλκιάς, Γιώργος Υδραίος και ο συνθέτης Τάκης Σούκας.

Τη συναυλία παρουσιάζει ο ηθοποιός Βασίλης Παπαδόπουλος.
Τη 10μελή ορχήστρα διευθύνει ο Μαέστρος Σπύρος Παγιάτης.
Στην είσοδο του κλειστού Γυμναστηρίου θα βρίσκονται εργαζόμενοι της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών οι οποίοι θα δέχονται τις προσφορές σας.
Και η πιο μικρή προσφορά είναι πολύτιμη

Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων στο δήμο Ιλίου

Σε μια εξαιρετική πρωτοβου-
λία για να καθιερωθεί το
Δημοτικό Συμβούλιο Εφή-

βων ως θεσμός προχωρά ο δήμος
Ιλίου, στα πλαίσια της «1ης ευρω-
παϊκής εβδομάδας τοπικής δημοκρ-
ατίας».

Το εγχείρημα της δημιουργίας
Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων,
κατά τα πρότυπα του θεσμού της
Βουλής των Εφήβων, είναι ιδιαίτερο
και η πρόκληση μεγάλη. Μαθητές
των λυκείων του δήμου Ιλίου θα
έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να μοιραστούν ιδέες και
ανησυχίες, να καταθέσουν προτάσεις και, εν τέλει, να συγκροτήσουν το δικό τους Δημο-
τικό Συμβούλιο Εφήβων, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε χρόνο πανηγυρικά, υπό τον
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου.

Το κέρδος θα είναι διπλό και θα αφορά τόσο τη δυνατότητα των νέων παιδιών να
καταθέσουν τους προβληματισμούς τους, όσο και την ευαισθητοποίησή τους σε συμπε-
ριφορές που προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη στο πλαίσιο του
δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η εκδήλωση που σηματοδοτεί την «1η ευρωπαϊκή εβδομάδα τοπικής δημοκρατίας»
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο δημαρχείο Ιλίου και το Δημοτικό
Συμβούλιο Εφήβων θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά με live streaming από την ιστο-
σελίδα του Δήμου Ιλίου http://www.ilion.gr/

Ληστεία σε καντίνα στα Άνω Λιόσια.
Απείλησαν με όπλο τον ιδιοκτήτη

Διακόσια τριάντα ευρώ
ήταν η λεία ενός νεαρού
που δε δίστασε να απει-

λήσει με όπλο ιδιοκτήτη καντίνας
στα Άνω Λιόσια, προκειμένου να
του αποσπάσει ότι περιείχε το
ταμείο.

Ο άγνωστος δράστης μετέβη
στη καντίνα, στις 3 και μισή μετά
το μεσημέρι, στη συμβολή των
οδών λεωφόρου Φυλής και Ζήνω-
να, η οποία ανήκει σε ομογενή
από το Καζακστάν και με την
απειλή πιστολιού ακινητοποίησε
τον 31χρονο γιο της, ζητώντας
του τα χρήματα από το ταμείο.

Ο δράστης, αφού πήρε το ποσό, διέφυγε με μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συνε-
ργός του και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στα χέρια της Αστυνομίας επικίνδυνος
κακοποιός, μετά πολύμηνο κυνηγητό

Εγκληματία ο
οποίος εμπλέκε-
ται σε σειρά

κακουργηματικών πρά-
ξεων στην πόλη μας
συνελήφθη την Κυριακή
από το τοπικό Τμήμα
Ασφάλειας. Οι αστυνομι-
κές αρχές κατάφεραν
μετά από πολύμηνο
κυνηγητό να εντοπίσουν
τον φυγόδικο Χαϊδαρ-
ιώτη, σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσαν
εντάλματα σύλληψης και
καταδικαστικές αποφά-
σεις για σοβαρές υποθέ-
σεις. Ο κακοποιός προτι-
μούσε σαν χώρο δράσης την πόλη μας.

Συγκεκριμένα η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε πως πριν από ένα χρόνο, φορώντας
κουκούλα και προβάλλοντας όπλο, λήστεψε φοιτητή στην Πλατεία Ηρώων.

- Τον Αύγουστο του 2014, μαζί με τουλάχιστον ένα συνεργό του, πραγματοποίησαν
15 (!) ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Από αυτές οι επτά έγιναν σε βενζινάδικα
στο Χαϊδάρι και συγκεκριμένα της Ιεράς Οδού, της Λεωφόρου Αθηνών και της Λεωφόρ-
ου Σχιστού.

- Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, στην περ-
ιοχή της Τρίπολης.

Όλο αυτό το διάστημα κρυβόταν σε διάφορες περιοχές. Τελικά εντοπίστηκε στην πόλη
μας από άνδρες της Ασφάλειας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
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Ν. Τόσκας: Αναδιάρθρωση της
ΕΛ.ΑΣ. με διάλυση της ομάδας ΔΕΛΤΑ

Tη διάλυση της
δίκυκλης ομά-
δας ΔΕΛΤΑ της

ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής υπο-
υργός Προστασίας του
Πολίτη, Νίκος Τόσκας
στη συνέντευξη σχετικά
με την αναδιάρθρωση
των αστυνομικών υπηρ-
εσιών.

Παράλληλα πρόσθεσε
ότι θα παραμείνουν
ανοιχτοί οι υπό διερ-
εύνηση φάκελοι για
αστυνομική αυθαιρεσία
των μελών της. 

Σχετικό αίτημα είχαν θέσει επιτακτικά μία ημέρα πριν τα μέλη του Δικτύου για Πολιτι-
κά και Κοινωνικά Δικαιώματα με αφορμή τη δίκη για την επίθεση στο Στέκι Μεταναστών
το 2004.

Υπάρχει πρόβλεψη τα μέλη της ΔΕΛΤΑ να απορροφηθούν από τις OΠKE, άλλοι στα
MAT και κάποιοι σε κοινές περιπολίες. «Δεν θα ανεχθώ 'κουκουλώματα' και αυθαιρ-
εσίες» είπε ο κ. Τόσκας συμπληρώνοντας ότι δεν θέλει να δημιουργήσει «αστυνομικό
κράτος». 

«Ναι στους κανόνες, όχι στην αυθαιρεσία» είναι το δόγμα του αναπληρωτή υπουρ-
γού.

Όπως είπε ο κ. Τόσκας, θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση υπηρεσιών, με στόχο την
«ελάφρυνση» εκείνων που είχαν «διογκωθεί», όπως σημείωσε, κατά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, αναφέροντας ως παράδειγμα «τους πυροτεχουργούς, που έχουμε 75 άτομα
ενώ στο Λονδίνο είναι 15».

Ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου ανέφερε ότι θα σταλούν ενισχύσεις μετά και το θέμα
που έχει αναδειχθεί με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και την έλλειψη ανδρών.

ΕΛΣΤΑΤ: Αναθεώρησε επί τα χείρω
τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2014

Στο 0,7% προσδιόρισε την αύξηση του ΑΕΠ για το 2014 η ΕΛΣΤΑΤ, αναθεω-
ρώντας την προη-
γούμενη εκτίμησή

της για ανάπτυξη της
τάξης του 0,8%. Η Στατι-
στική αναθεώρησε επίσης,
με βάση τα νέα στοιχεία
για τους ετήσιους εθνικούς
λογαριασμούς, και τις εκτι-
μήσεις της για τα έτη 2011-
2013.

Σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία, την τετραετία
2011- 2014 οι απώλειες
του ΑΕΠ της χώρας ανή-
λθαν σε 23,82 δισ. ευρώ
(από 205,389 δισ. ευρώ το
2011 σε 181,569 δισ. ευρώ το 2014). Ειδικότερα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,1% το 2011
(από -8,9% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση), κατά 7,3% το 2012 (από -6,6%) και
κατά 3,2% το 2013 (από -3,9%), ενώ αυξήθηκε κατά 0,7% πέρυσι (από +0,8%).

Στα επιμέρους στοιχεία, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε πέρυσι
κατά 0,2% (από αύξηση κατά 0,9% της προηγούμενης εκτίμησης), ενώ η κατανάλωση
των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,5% (από αύξηση 1,4%) και η κατανάλωση της Γενικής
Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 2,6% (από μείωση κατά 0,9%). Οι ιδιωτικές επενδύσεις
(ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου) μειώθηκαν πέρυσι κατά 2,8% (από
αύξηση κατά 2,7% με βάση την προηγούμενη εκτίμηση), οι εξαγωγές αγαθών και υπηρ-
εσιών αυξήθηκαν κατά 7,5% (από αύξηση κατά 9%) και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρ-
εσιών αυξήθηκαν κατά 7,7% (από αύξηση κατά 7,4%).

Επίσης είναι χαρακτηριστικό, με βάση τα νέα στοιχεία, ότι η κατανάλωση των νοικοκ-
υριών μειώθηκε (λόγω πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος) κατά 5,1% σε μέσα επίπε-
δα την τετραετία 2011- 2014, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν κατά 14,05%
σε μέσα επίπεδα το ίδιο διάστημα.

Προς κατάργηση οι νέοι συντελεστές
φορολόγησης στα ενοίκια

Την πρόθεση να κυβέρνησης
να αφαιρέσει από το πολυνο-
μοσχέδιο, τις παραγράφους

5 και 6 του άρθρου 2, που αφορούν
στους αυξημένους συντελεστές φορ-
ολόγησης για εισοδήματα από
ενοίκια. 

Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Τρύφωνας Αλεξιάδης στη
Βουλή, κατά τη συζήτηση του πολ-
υνομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτρο-
πές. Πρόκειται για τη διάταξη που αφορά στην επιβολή φόρου 15% και 35% στα εισο-
δήματα που προκύπτουν από τα ενοίκια κατοικιών.

Όπως είπε ο κ. Αλεξιάδης, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, πιθανότατα αύριο θα
απαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη.  

Με πτώση 0,36% έκλεισε το
Χρηματιστήριο Αθηνών

Με ήπια πτώση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Υπεραπέδωσαν
οι μετοχές της Εθνικής, Πειραιώς και Alpha Bank, ενώ σημαντικές πιέσεις
δέχθηκαν οι μετοχές της Eurobank, της Coca Cola HBC και του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 678,30 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,36%.
Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύμανσης 8 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη

τιμή στις 682,91 μονάδες (+0,32%) και κατώτερη στις 674,62 μονάδες (-0,90%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 34,219 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλ-

λαγών διαμορφώθηκε στα 70.636.786 τεμάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,73%, ενώ ο

δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,64%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της

Εθνικής (+7,09%), της Πειραιώς (+6,94%), της Jumbo (+2,38%), της Alpha Bank
(+1,85%) και της Τιτάν (+1,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank(-4,17%), της
Coca Cola HBC (-3,35%), του ΟΠΑΠ(-2,67%), της Μυτιληναίος (-2,42%), της ΕΥΔΑΠ (-
2,24%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,23%) και της ΕΧΑΕ (-1,96%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τρα-
πεζών (+4,26%), των Προσωπικών Προϊόντων (+2,24%) και των Κατασκευών
(+0,67%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Ασφαλειών (-4,03%),
των Τροφίμων (-3,34%), των Ταξιδιών (-2,44%) και των Πρώτων Υλών (-2,27%).

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 40 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χατζηκρανιώτη +27,50%, Attica Συμμε-

τοχών +15,87%, ΣΙΔΜΑ +15,36%, ΕΛΑΣΤΡΟΝ+9,92% και ΣΕΛΟΝΤΑ +9,89%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -16,46%, Audiovisual -

12,70%, F.G. Europe-10,00%, Minerva -7,09% και Καρέλιας -6,94%.
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Οι αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων
για χρέη στην εφορία

Αύξηση των επιτοκίων και μείωση στις δόσεις σε όσους «διαπιστώνει» η εφορία
ότι μπορούν να πληρώσουν, αυξάνοντας παράλληλα το ποσό που καλούνται
να πληρώνουν, επέρχονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων, αλλαγές
επέρχονται και σε προηγούμενες ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία όπως η πάγια ρύθμι-
ση 12 και 24 δόσεων. 

Ειδικότερα, από τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να πέσει ο πέλεκυς του αυξημένου επι-
τοκίου στις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί σε
έως 100 δόσεις. 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
επιβαρύνονται με τόκο του οποίου το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο (ΕΚΤ + 5%). Το σχετικό επιτό-
κιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, που έχει οριστεί και ισχύει την 15.10.2015.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω νέα επιβάρυνση στη ρύθμιση των άρθρων 1-17 ν.
4321/2015 θα υπολογιστεί για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή την 15.10.2015,
(ήτοι μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015).

Κατ' εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που έχουν υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης του ν. 4321/2015, εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προ-
σαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
2. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση

περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
3. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετή-

σιου εισοδήματος του οφειλέτη. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν την
15.10.2015.

Πότε χάνεται η ρύθμιση
Παράλληλα, με την εγκύκλιο, ορίζεται η υποχρέωση τακτοποίησης κατά νόμιμο

τρόπο, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, ατομικών καθώς και αυτών για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής, οι
οποίες έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση εντός τριών μηνών από την παρέ-
λευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθ-
μιση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νέο λόγο απώλειας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέ-
πεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα
στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,
β) Δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμημα-

τικής καταβολής και
γ) Δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμέ-

νες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα.
Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών (3) μηνών

από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη
ισχύος του νόμου, ήτοι από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον
φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών.

Διυπουργική υπό τον πρωθυ-
πουργό για το προσφυγικό

Διυπουργική σύσκεψη για το
προσφυγικό, υπό την προε-
δρία του πρωθυπουργού,

Αλέξη Τσίπρα, θα συγκληθεί το από-
γευμα (18:00) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εν τω μεταξύ, αρνητική ήταν η
απάντηση της Αθήνας στην πρόταση
του Βερολίνου για κοινές περιπολίες
Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο, για τον
έλεγχο των προσφυγικών ροών.

«Προφανώς θέλουμε και επιζητούμε
συνεργασία με την Τουρκία σε κάθε
επίπεδο για την αποτελεσματική
διαχείριση των μεταναστευτικών και
προσφυγικών ροών, αλλά, για ευνόη-
τους λόγους, θέμα κοινών περιπολιών
στο Αιγαίο δεν υπάρχει» δηλώνει στέ-
λεχος του ΥΠΕΞ.

Πάντως, ο εκπρόσωπος της Επιτρ-
οπής δήλωσε ότι κορυφώνονται οι
διαβουλεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία
για το προσφυγικό ζήτημα και πρόσθ-
εσε ότι κομβικό σημείο είναι η συνερ-
γασία της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Ωστόσο, διευκρίνιζε ότι ουδέποτε η
Επιτροπή πρότεινε κοινές περιπολίες
τουρκικής ακτοφυλακής  και ελληνικού
λιμενικού.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της
Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο
πρόεδρος Γιούνκερ είχε τηλεφωνική
επικοινωνία για το προσφυγικό ζήτ-
ημα με την καγκελάριο Μέρκελ, η οποία θα επισκεφθεί την Τουρκία την ερχόμενη Κυρ-
ιακή. 

Επιπλέον, η αποστολή της Επιτροπής, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Φρανς Τίμε-
ρμανς θα μεταβεί στην Άγκυρα στις 14 Οκτωβρίου.

Τον Τίμερμανς θα συνοδεύουν ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης,
Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο επίτροπος Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν.

Παράλληλες δράσεις λαμβάνουν χώρα και στην Ελλάδα, δήλωσε ο Μ.Σχοινάς, όπου
ευρωπαϊκές υπηρεσίες και κλιμάκια της Επιτροπής συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές
για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. «Είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο που γίνε-
ται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ερωτηθείς, εξάλλου, για το αν η Επιτροπή έχει προτείνει κοινές περιπολίες του
ελληνικού και τουρκικού λιμενικού, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το προσφυγικό,
ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε κατηγορηματικά πως ουδέποτε η Επιτροπή
πρότεινε κάτι τέτοιο.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, στο σχέδιο δράσης συνεργασίας της ΕΕ με την
Τουρκία, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η Τουρκία πρέπει να ενισχύσει τους ελέγχους
στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της και πως στο προσφυγικό ζήτημα χρειάζεται η
συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας.

Εξάλλου, σχετικά με την απόφαση της Γερμανίας να δημιουργήσει ζώνες διέλευσης
(transit zones) για τους πρόσφυγες στα σύνορά της, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής
ανέφερε ότι είναι κάτι που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ήδη εφα-
ρμόζεται στα αεροδρόμια. Όσον αφορά όμως τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, είναι ένα
μέτρο το οποίο νομικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις και για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε, επίσης, ότι η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τις εθνι-
κές αρχές, εξετάζει υπό ποιες προϋποθέσεις τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να βοηθή-
σουν την κατάσταση με τους πρόσφυγες.

ΥΠΕΞ: Ούτε συζήτηση για κοινές περιπολίες
Ναι σε «πολυεπίπεδη συνεργασία με την Τουρκία για την καλύτερη αντιμετώπιση της

προσφυγικής κρίσης και την πάταξη των δικτύων παράνομης διακίνησης οργανωμένα»,
«σε τομείς όπως η ανταλλαγή πληροφοριών ή η επανεισδοχή» αλλά ούτε συζήτηση για
«καινοφανείς ιδέες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εσχάτως, όπως αυτή της
κοινής ελληνοτουρκικής περιπολίας των θαλασσίων συνόρων». 

Αυτό τονίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κούτρας μετά
τις δηλώσεις εκπροσώπου της Καγκελαρίας για την ανάγκη ύπαρξης «συντεταγμένης»
κατάστασης στο Αιγαίο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

«Η Ελλάδα» υπογραμμίζει ο κ. Κούτρας, «η οποία φυλάσσει τα σύνορα της Ευρώπης
στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο», «ουδέποτε διανοήθηκε να αναθέσει στο πολεμικό της ναυ-
τικό ή στις ένοπλες δυνάμεις της, γενικότερα, την αντιμετώπιση των προσφύγων πολέ-
μου» σημειώνοντας ότι «ήρθε η ώρα να σταματήσει επιτέλους το παιχνίδι απόδοσης
ευθυνών και να επικεντρωθούμε στη λύση».

Ενίσχυση της FRONTEX, αναθεώρηση του ανεφάρμοστου καθεστώτος του Δουβλίνο
ΙΙ, ενίσχυση των χωρών διέλευσης και υποδοχής προσφύγων, εφαρμογή του ελληνοτο-
υρκικού πρωτοκόλλου επανεισδοχής, αλλά και της Συμφωνίας Επανεισδοχής ΕΕ-
Τουρκίας, όπως υπενθυμίζει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, είναι τα θέματα μιας «συντε-
ταγμένης» ευρωπαϊκής δράσης όσον αφορά στη διαχείριση της προσφυγικής και μετα-
ναστευτικής κρίσης που θεωρεί αναγκαία η Ελλάδα, η οποία «με τεράστιο κόστος, προ-
στατεύει τα σύνορά της που είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης».
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Ενοχή του ζεύγους Παπαντωνίου για ανακρι-
βές πόθεν έσχες προτείνει ο εισαγγελέας

Την ενοχή του πρώην
υπουργού των κυβε-
ρνήσεων ΠΑΣΟΚ

Γιάννου Παπαντωνίου και της
συζύγου του για ανακριβή
δήλωση πόθεν έσχες του
έτους 2009 ζήτησε από το
Τριμελές Εφετείο ο εισαγγε-
λέας.

O εισαγγελικός λειτουργός
σχετικά με το ποσό των 1,3
εκατ. ευρώ, που φέρεται να
μην είχε δηλώσει το ζεύγος
Παπαντωνίου, το χαρακτήρισε «ιδιαίτερα μεγάλο και δεν δικαιολογείται από οικονομική
κατάσταση κατηγορουμένων».

Παράλληλα, ανέλυσε τη διαδρομή του ποσού από το 2000 μέχρι το 2010, οπότε τα
χρήματα επαναπατρίστηκαν, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το 1999 οι δύο κατηγορ-
ούμενοι διέθεταν καταθέσεις ύψους 105.000 ευρώ, ενώ το 1998 αγόρασαν οικόπεδο
ακίνητο έναντι 40 εκατ. Δρχ.

Ταυτόχρονα ο εισαγγελέας σημειώνει πως η σύζυγος του πρώην υπουργού ήταν
πραγματική και κύρια δικαιούχος του επίμαχου ποσού σε όλη την διάρκεια ύπαρξης του
λογαριασμού της HSBC Ελβετίας, ο οποίος αποκαλύφθηκε μέσω της λίστας Λαγκάρντ.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο κ. Παπαντωνίου γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου λογαρ-
ιασμού στην HSBC, κι αυτό αποδεικνύεται κυρίως από το γεγονός ότι το χρηματικό
ποσό εξήχθη στην Ελβετία από τον κουμπάρο και στενό συνεργάτη του, Γ. Κανδαλέπα.

«Είναι δυνατόν να έγινε ανάληψη τόσο μεγάλου ποσού και να το κράτησε κρυφό από
τονπρώτο κατηγορούμενο ο Γ. Κανδαλέπας;» αναρωτήθηκε ο εισαγγελέας προσθέτον-
τας: 

Τα ποσά ήταν ιδιαίτερα μεγάλα και ένα μέρος προερχόταν από κοινούς λογαρια-
σμούς. Είναι δυνατόν να το αγνοούσε ο πρώτος κατηγορούμενος; Και οι δύο κατηγορ-
ούμενοι είχαν υποχρέωση δήλωσης του ποσού διότι γνώριζαν την ύπαρξή του.

Πρωτόδικα το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών τόσο τον
πρώην υπουργό όσο και τη σύζυγο του και επιδίκασε επίσης χρηματική ποινή 100.000
έκαστος και αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου 50.000 ευρώ έκαστος λόγω ηθικής βλά-
βης.

ΝΔ: Επεισοδιακή συνεδρίαση της
ΚΕΦΕ με αποχώρηση του 

εκπροσώπου του Μεϊμαράκη

Ουπηρεσιακός πρόεδρος του κόμματος κατήγγειλε με βαριές εκφράσεις τον
γενικό διευθυντή του κόμματος ότι προωθεί δική του εταιρεία για να αναλάβει
την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Τα άλλα στρατόπεδα αναφέρουν ότι η παρέμ-

βαση Μεϊμαράκη έγινε στην επιτροπή τη στιγμή που είχαν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα.
Διακόπηκε η συνεδρίαση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής της ΝΔ ύστερα από

παρέμβαση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο πρόεδρος του κόμματος απέσυρε τον εκπρό-
σωπο του και κατήγγειλε με βαριές εκφράσεις τον γενικό διευθυντή του κόμματος, Κων-
σταντίνο Τζιμάρα, ότι προωθεί δική του εταιρεία για να αναλάβει την διεξαγωγή της ψηφ-
οφορίας.

Η πλευρά Μεϊμαράκη ζητά να γίνει διαγωνισμός για την εταιρεία που θα αναλάβει τη
ψηφοφορία και μόνο τότε θα επιστρέψει ο δικός του εκπρόσωπος στην ΚΕΦΕ.

Πληροφορίες από τα άλλα στρατόπεδα αναφέρουν ότι η παρέμβαση Μεϊμαράκη έγινε
στην επιτροπή τη στιγμή που είχαν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα, όπως η λειτουργία 950
εκλογικών κέντρων και η συνδρομή τριών ευρώ για παλιά και νέα μέλη.

Απαντώντας στην επίθεση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο Κώστας Τζιμάρας χαρακτήρι-
σε «αναίτια» την αντίδραση του προέδρου της ΝΔ, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει «σε
κανένα να αμφισβητήσει την τιμή και την υπόληψη» του, ενώ επιφυλάχθηκε κάθε νόμι-
μου δικαιώματός του.

Στην Χαλκιδική το πρώτο κρούσμα
οζώδους δερματίτιδας βοοειδών

Συναγερμό έχουν
σημάνει οι κτηνιατρι-
κές αρχές στην Βόρ-

εια Ελλάδα μετά τον εντοπι-
σμό του πρώτου κρούσμα-
τος οζώδους δερματίτιδας
των βοοειδών στην στην Ιερ-
ισσό Χαλκιδικής.

΄Όπως επισήμανε ο αντι-
περιφερειάρχης Αγροτικής
Οικονομίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας,
Ιωάννης Ταχματζίδης,
"δυστυχώς η αυτοψία που έγινε στην συγκεκριμένη περιοχή έδειξε την παρουσία της
νόσου, ενώ υποψία υπάρχει και για δεύτερο κρούσμα στη Συκιά".

"Στο μεταξύ περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων" είπε ο
κ. Ταχματζίδης και πρόσθεσε ότι "εφόσον τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και εργαστηρ-
ιακά θα πρέπει όλα τα ζώα στις μονάδες αυτές να θανατωθούν". Για το πώς μεταδόθη-
κε η νόσος στην περιοχή επισημαίνει ότι αυτό δεν έχει διευκρινιστεί όμως "από τη στιγ-
μή που μεταδίδεται και με τον αέρα όλα είναι πιθανά".

Μετά από την εξέλιξη αυτή, έγινε γνωστό ότι απαγορεύεται η έξοδος από την περ-
ιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ζώντων ζώων, κρεάτων ή πτω-
μάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικών, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή
άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την Οζώδη Δερματίτιδα.

Η εφαρμογή αυτής της απόφασης ανατέθηκε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, αλλά και
τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, Κοινοτικές Αρχές, μέχρι και τα όργανα της Αγρο-
φυλακής.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Ταχματζίδη, αναμένονται οδηγίες από τα αρμόδια υπο-
υργεία ώστε να ξεκινήσουν εμβολιασμοί με προτεραιότητα στις μονάδες της Χαλκιδικής.
Επανέλαβε ότι ήδη η Περιφέρεια έκανε έναν προϋπολογισμό για να εξασφαλιστούν
20.000 εμβόλια για κάθε μία από τις επτά περιφερειακές ενότητες.

Σημειώνεται ότι η νόσος εμφανίστηκε τον Αύγουστο και στη χώρα μας και συγκεκρι-
μένα στο Δέλτα του Έβρου, προερχόμενη από την Τουρκία.

Καθώς, όμως, μεταδίδεται στα ζώα με διάφορα είδη μύγας, τσιμπούρια, κουνούπια
και σε μικρότερο βαθμό με την άμεση επαφή, την τροφή ή το νερό, ενδέχεται να θέσει
σε κίνδυνο την τοπική κτηνοτροφική οικονομία στον τομέα της βοοτροφίας.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Στα 5,9 δισ αυξήθηκαν τα χρέη
του Δημοσίου

Νέα αύξηση
κατέγραψαν
τον Αύγουστο

του 2015 τα χρέη του
Δημοσίου προς τους
προμηθευτές του, τα
οποία ανήλθαν στα 5,9
δισ. ευρώ συνολικά.

Την ίδια ώρα, το
πρωτογενές πλεόνα-
σμα της Γενικής
Κυβέρνησης ανήλθε
στα 2,6 δισ. στο οκτάμ-
ηνο Ιανουαρίου -
Αυγούστου 2015, με τα
έσοδα των ασφαλι-
στικών ταμείων να
έχουν κατακρημνιστεί
σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι το τέλος του Αυγούστου
τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου έφτασαν τα 5,9 δισ. ευρώ από 5,7 δισ. που ήταν
στο τέλος Ιουλίου και 3,7 δισ. στις αρχές του έτους.

Από αυτά τα 5,9 δισ., τα 809 εκατομμύρια αποτελούν εκκρεμείς επιστροφές φόρων,
ενώ τα υπόλοιπα 5,1 δισ. χρέη προς προμηθευτές.

Σχεδόν τα μισά χρέη (2,5 δισ. ευρώ) προέρχονται από τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης, ενώ 1,2 δισ. είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του προϋπολογισμού, τα στοιχεία του υπουργείο Οικονο-
μικών δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. στο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου
2015, από 2,4 δισ. που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία έχει επιδεινωθεί. Τα ταμεία καταγράφ-
ουν πρωτογενές έλλειμμα 600 εκατ. ευρώ φέτος, έναντι πλεονάσματος 206 εκατ. ευρώ
πέρσι. Εξέλιξη η οποία αποδίδεται κυρίως στην πτώση των εσόδων τους κατά 2,4 δισ.
ευρώ.

Εν τω μεταξύ, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ, σύμφωνα
με τα οποία, η ελληνική οικονομία μεγεθύνθηκε πέρσι κατά 0,7%, από ύφεση 3,2% το
2013.
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Αντιτίθεται ο Άδωνις Γεωργιάδης στην αύξηση
του αντιτίμου συμμετοχής στην ψηφοφορία

Θέλουμε την
κ ο ι ν ω ν ί α
μέσα στη Νέα

Δημοκρατία, δεν φοβό-
μαστε τη δημοκρατία,
δηλώνει ο βουλευτής
και υποψήφιος για την
προεδρία του κόμμα-
τος.

Ο υποψήφιος
αρχηγός της Νέας
Δημοκρατίας Αδωνις
Γεωργιάδης αντιτίθεται
σε οποιαδήποτε
αύξηση του αντιτίμου για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κάλπες της 22ας Νοεμ-
βρίου. 

Τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας διαχωρισμός παλαιών και νέων μελών,
καθώς δεν ορίζεται πουθενά από το καταστατικό και επίσης, ότι πρέπει να παραμείνουν
τα ίδια εκλογικά κέντρα και κάλπες, όπως στις εκλογές του 2009. 

Την ίδια άποψη συμμερίζονται εξάλλου οι κύριοι Μητσοτάκης και Τζιτζικώστας.
«Θέλουμε την κοινωνία μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν φοβόμαστε τη δημοκρατία»

υπογραμμίζει ο κύριος Γεωργιάδης.
Από τις 12 βρίσκεται σε εξέλιξη νέα συνεδρίαση της ΚΕΦΕ προς οριστικοποίηση των

διαδικαστικών ζητημάτων. 

Έτσι καταρρίφθηκε η πτήση MH17
στην ανατολική Ουκρανία

Το Ολλανδικό Γραφείο
για την Ασφάλεια
(OVV) επιβεβαιώνει

ότι ρωσικής κατασκευής πύρ-
αυλος Buk, ο οποίος εξε-
ρράγη λιγότερο από ένα
μέτρο από το πιλοτήριο, προ-
κάλεσε τη συντριβή της πτή-
σης MH17 επάνω από την
εμπόλεμη ανατολική Ουκρ-
ανία. Στο επίσημο πόρισμα
για την τραγωδία του Ιουλίου
του 2014 που στοίχισε τη ζωή
των 298 επιβαινόντων του
Boeing 777 της Malaysia Airlines αναφέρεται ότι ορισμένοι επιβάτες ενδέχεται να είχαν
διατηρήσει τις αισθήσεις τους μετά το χτύπημα του πυραύλου.

Η τελική έκθεση δεν «δείχνει» τους υπαιτίους για την κατάρριψη, επισημαίνει πάντως
πως ο ενάεριος χώρος πάνω από την ανατολική Ουκρανία θα έπρεπε να είχε κλείσει.

Το Ολλανδικό Γραφείο για την Ασφάλεια δεν ήταν αρμόδιο να απαντήσει στο ποιος
ευθύνεται για την εκτόξευση του πυραύλου. Θα ακολουθήσει στις αρχές του 2016 το
πόρισμα ξεχωριστής ποινής έρευνας υπό την Ολλανδία που θα απαντήσει στο πλέον
πολιτικά φορτισμένο ερώτημα: Ποιος κατέρριψε την πτήση MH17;

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν την ίδια στιγμή να αλληλοκατηγορούνται -πυραύλο-
υς Buk διαθέτουν αμφότεροι οι φιλορώσοι αυτονομιστές και οι ουκρανικές δυνάμεις.

Η ουκρανική κυβέρνηση και χώρες της Δύσης δηλώνουν ότι ο πύραυλος έφθασε από
τη Ρωσία και εκτοξεύτηκε από ελεγχόμενη από τους αυτονομιστές περιοχή της ανατο-
λικής Ουκρανίας. Η Μόσχα αντιτείνει ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από περιοχή που
ήλεγχε ο ουκρανικός στρατός.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Αρσένι Γιάτσενιουκ έκανε λόγο μετά την παρουσίαση
του πορίσματος για «επιχείρηση που σχεδίασαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες» και
χειρισμό των συστημάτων Buk αποκλειστικά από επαγγελματίες Ρώσους στρατιώτες.
Κατά τον ίδιο «οι μεθυσμένοι αυτονομιστές» δεν θα μπορούσαν να χειριστούν τα πυρ-
αυλικά συστήματα.

Ο Λευκός Οίκος από πλευράς του κάνει λόγο για έκθεση-ορόσημο επισημαίνοντας ότι
«οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για να οδηγηθούν οι
υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης και η εκτίμησή τους παραμένει αμετάβλητη -η
πτήση MH17 κατερρίφθη από πύραυλο εδάφους αέρος που εκτοξεύτηκε από ελεγχό-
μενη από τους αυτονομιστές επικράτεια στην ανατολική Ουκρανία».

«Κεφαλή εξερράγη έξω από το αεροπλάνο στην αριστερή πλευρά του πιλοτηρίου. Η
κεφαλή αυτή αντιστοιχεί στον τύπο της κεφαλής που φέρει το πυραυλικό σύστημα εδά-
φους αέρος Buk» δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου Τίμπε Γιούστρα κατά την παρου-
σίαση του πορίσματος στην στρατιωτική βάση Γκίλζε-Ρίγεν, όπου το πιλοτήριο και το
τμήμα της bussiness class του Boeing ανασυναρμολογήθηκαν από τα συντρίμμια που
μεταφέρθηκαν από την Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αμφισβητήσει ότι χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τύπος πυραύλου, επισήμα-
νε ο ίδιος συμπληρώνοντας ότι στο πόρισμα δίνεται απάντηση σε μία προς μία τις ρωσι-
κές ενστάσεις.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να διακριβώσουν ακριβώς τη χρονική στιγμή θανάτου
των επιβαινόντων, αναφέροντας ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ορι-
σμένοι να είχαν διατηρήσει τις αισθήσεις τους στη διάρκεια του ενάμισι λεπτού που
μεσολάβησε μέχρι την συντριβή του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση Αμστερν-
ταμ-Κουάλα Λουμπούρ.

Σε συνάντηση που είχε προ της παρουσίασης της έκθεσης με οικογένειες θυμάτων,
ο Τίμπε Γιάουστρα δήλωσε πως οι επιβάτες που δεν σκοτώθηκαν από την έκρηξη του
πυραύλου, θα είχαν χάσει τις αισθήσεις τους από την ξαφνική αποσυμπίεση της καμ-
πίνας του αεροπλάνου και την έλλειψη οξυγόνου στα 33.000 πόδια.

Το Ολλανδικό Γραφείο για την Ασφάλεια κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα πως η
Ουκρανία έπρεπε να είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της πάνω από τη ζώνη των συγκρ-
ούσεων και πως οι 61 αεροπορικές εταιρείες που είχαν συνεχίσει τις υπερπτήσεις θα
έπρεπε να είχαν αναγνωρίσει τον εν δυνάμει κίνδυνο.

Παράλληλα συνιστά να αλλάξουν οι κανόνες της διεθνούς αεροπορίας ώστε να
υποχρεωθούν οι αεροπορικές εταιρείες να έχουν περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά
την επιλογή των αεροδιαδρόμων που ακολουθούν.

Κίνδυνος παραγραφής της
λίστας Λαγκάρντ

Στην αντίδραση των δανειστών προσκρούει η πρόθεση της κυβέρνησης να παρ-
ατείνει για έναν ακόμα χρόνο την προθεσμία παραγραφής της υπόθεσης της
λίστας Λαγκάρντ.

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλε-
ξιάδης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στη Βουλή, αναφερόμενος στον  κίνδυνο παρα-
γραφής φορολογικών υποθέσεων στις 31/12/2015.

Όπως είπε, η κυβέρνηση προσπαθεί να προχωρήσει σε παράταση της παραγραφής
για ένα ακόμα χρόνο, αλλά βρίσκει την αντίθεση των θεσμών, οι οποίοι θεωρούν ότι
λόγω του όγκου των υποθέσεων είναι αδύνατη η διαλεύκανση τους.

Ωστόσο, όπως λέει ο υπουργός το θέμα παραμένει ανοιχτό. 

Αναβλήθηκε για 31 Μαίου 2015 η δίκη των
καθαρίστριων στον Άρειο Πάγο

Αναβλήθηκε τελικά χωρίς να προβληθεί αντίλογος απο την πλευρά του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους η δίκη στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση επαναπρό-
σληψης των καθριστριών του υπουργείου Οικονομικών.

Παρά το γεγονός ότι οι καθαρίστριες έχουν ήδη τακτοποιηθεί με τον σχετικό νόμο
Κατρούγκαλου, και δη με οκτάωρη απασχόληση, εντούτοις το Δημόσιο δεν έχει αποσύρ-
ει την προσφυγή του, εμμένοντας στο ότι οι καθαρίστριες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δεν
απολύθηκαν, ως εκ τούτου  δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικούς μισθούς
και συγκεκριμένα το 25% των αποδοχών που δεν έπαιρναν τους 20 μήνες της διαθε-
σιμότητας .Η νέα αναβολή δόθηκε μετά απο παράσταση που φέρεται αν έγινε απο τον
συνήγορο των καθαριστριών Γιάννη Καρούζο, στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Τρ. Αλεξιάδη.
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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.

Σταθάκης: Φαντασιώσεις όσα ανα-
φέρονται για τα «κόκκινα δάνεια»

«Διαψεύδω κατηγορ-
ηματικά ότι κατά τη
χθεσινή συνέντευξη

Τύπου έγινε οποιαδήποτε
αναφορά σχετικά με την τύχη
των ”κόκκινων” δανείων.
Πρόκειται αποκλειστικά για
φαντασιώσεις στελεχών της
Νέας Δημοκρατίας και δημο-
σιογράφων», δήλωσε ο υπο-
υργός Οικονομίας, Γιώργος
Σταθάκης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
κ. Σταθάκης επεσήμανε:

Το θέμα βρίσκεται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, και συνδέε-
ται φυσικά με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Κατά συνέπεια, όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα υπάρξουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Προς το
παρόν δεν τίθεται θέμα εξαγγελιών. Έχουμε θέσει ένα πιο προστατευτικό πλαίσιο διαλό-
γου και έχουμε αποτρέψει λύσεις που θα είχαν καταστροφικές συνέπειες.

Ο υπουργός Οικονομίας πρόσθεσε ακόμη ότι «το καλοκαίρι τροποποιήθηκε ο ”νόμος
Κατσέλη”, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες, αλλά και προς την
εφορία, και έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια ένταξης και για ελεύθερους επαγγελματίες και
γενικά το πλαίσιο έχει εξορθολογιστεί. Επιπλέον θα βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο που
αφορά τα εταιρικά δάνεια, τόσο σε επίπεδο δικαστικής διευθέτησης όσο και σε επίπεδο
εξωδικαστικών συμβιβασμών. Θα συσταθεί ακόμη, ανεξάρτητη αρχή για την παρακο-
λούθησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων, με απόλυτο
σεβασμό στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων».

Ο κ. Σταθάκης επισήμανε επίσης ότι «μετά την εκπόνηση μελετών και κατόπιν δια-
πραγμάτευσης με τους θεσμούς, θα εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης Φορέα Διαχείρι-
σης μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπό προϋποθέσεις, σε συνδυασμό και με άλλα
θεσμικά εργαλεία».

Αρχίζουν οι κινητοποιήσεις ενάντια
στο μνημόνιο - Συλλαλητήριο της

ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή

Σε περίοδο κινητοποιήσεων εισέρχεται
εκ νέου η χώρα, με αιχμή τα σκληρά
μέτρα του τρίτου μνημονίου. Η αρχή

θα γίνει την ημέρα ψήφισης του πολυνο-
μοσχεδίου-σκούπα του υπουργείου Οικονο-
μικών την Παρασκευή, με το συλλαλητήριο
της ΑΔΕΔΥ έξω από τη Βουλή. 

Το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων
υπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους σε
συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 7 το βράδυ
της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι επεκ-
τείνονται και στο Δημόσιο οι μειώσεις συντάξεων και οι αυξήσεις ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, που έχουν ήδη θεσπιστεί για τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνει ακόμη ότι το πολυνομοσχέδιο απαγορεύει στον υπολογαριασμό του
ΑΚΑΓΕ, που χρηματοδοτείται από κρατήσεις 3% - 10% στις επικουρικές συντάξεις, να
εκπληρώνει το στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να χρηματοδοτεί τα
ελλείμματα των επικουρικών ταμείων, τα οποία πλέον χωρίς αυτό το χρηματοδοτικό
εργαλείο και χωρίς κρατική χρηματοδότηση αφήνονται στην τύχη τους και οδηγούνται
σε πλήρη εφαρμογή της «ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος», δηλαδή σε νέες συνεχείς
μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και του μερίσματος που χορηγεί το Μετοχικό
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) μέχρι πλήρης εξαφάνισης.

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο καταργεί ευνοϊκές για
τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους αντιμνημονιακές ρυθμίσεις, που περιλαμ-
βάνονται στο νόμο 4331/2015, που ψήφισε η ίδια πριν από τρεις μήνες (30/6/2015). Το
ίδιο, σημειώνει, προαναγγέλλεται, μέσω διαρροών, για την κατάργηση των βαρέων και
ανθυγιεινών και φυσικά κατάργηση του αντίστοιχου επιδόματος με συνέπεια τη συντα-
ξιοδότηση τους στο 67ο έτος της ηλικίας τους όταν πολλοί από αυτούς αδυνατούν να
συμπληρώσουν το 60ο.

Και καταλήγει:
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, εξουθενωτικές για τα φτωχά λαϊκά

στρώματα παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας και των «διαρθρωτικών μεταρρ-
υθμίσεων» που αφορούν το Δημόσιο, την Υγεία, την Ενέργεια, το ΤΑΙΠΕΔ και πολλούς
άλλους τομείς.

Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, συνολικά ο λαός και η νεολαία είναι οι
μόνοι που μέσα από τις συντονισμένες αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες, μέσα από τα
πρωτοβάθμια σωματεία και τις ομοσπονδίες τους σε κάθε χώρο και κλάδο, σε κάθε
πόλη και γειτονιά μπορούν να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση. 

Να βάλουν φραγμό στην εφαρμογή των μέτρων συνέχισης της κοινωνικής καταστρο-
φής, να συγκρουστούν και να ανατρέψουν την πολιτική του Κεφαλαίου – Ευρωπαϊκής
Ένωσης - ΔΝΤ – Κυβέρνησης και των μνημονίων που επιβάλλουν. Άλλος δρόμος δεν
υπάρχει.

Την Πέμπτη το πόρισμα της επιτροπής
σοφών για το νέο Ασφαλιστικό

Την Πέμπτη
15 Οκτω-
βρίου και

ώρα 1.00 το
μεσημέρι θα δοθεί
τελικά στην δημοσι-
ότητα από το υπο-
υργείο Εργασίας το
πολυαναμενόμενο
πόρισμα της επιτρ-
οπής σοφών για την
μεγάλη μεταρρύθμι-
ση στο ασφαλι-
στικό, που αναμένε-
ται να γίνει η έναρξη
για θεμελιώδεις
αλλαγές στα ταμεία. 

Η παράδοση του
πορίσματος θα γίνει
από την Επιτροπή
στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου και ταυτόχρονα στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων,
των πολιτικών κομμάτων και στους διαπιστευμένους συντάκτες προκειμένου να ξεκινή-
σει ο δημόσιος διάλογος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα βασικά σενάρια από τα οποία θα προκύψει
το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων έχουν ως κοινό παρονομαστή τη δραστι-
κή ενοποίηση ταμείων, την εναρμόνιση εισφορών παροχών και την αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού της σύνταξης.

Όπως υπογραμμίζουν στελέχη της επιτροπής, η λύση αναζητήθηκε μεταξύ του μον-
τέλου που προβλέπει την αναπλήρωση μέσω της σύνταξης μέρους του μισθού - πιθ-
ανότατα κατά 50%- και πρόσθετη σύνταξη από τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης,
και του μοντέλου που εφαρμόζεται στη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα, με το συγκεκριμένο μοντέλο, προβλέπεται χρηματοδότηση των ασφαλι-
στικών ταμείων μέσω της φορολογίας και ενίσχυσή του με πρόσθετους πόρους, όπως
οι πόροι που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας.

Οι προτάσεις της «επιτροπής σοφών», όπως προκύπτει, θα οδηγήσουν σε περικο-
πές συντάξεων, καθώς προκρίνεται ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού της συντάξης,
γεγονός που θα φέρει μειώσεις για πολλούς ασφαλισμένους έως το 1992, οι οποίοι
μπορούν ακόμη και σήμερα να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερους όρους.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η επέκταση του ενιαίου τρόπου υπολογισμού της κύρ-
ιας και επικουρικής σύνταξης που προβλέπεται από τον νόμο 2084/1992 και στους
παλαιούς ασφαλισμένους.

Με αφορμή την περίπτωση του ΕΤΕΑ, εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην επι-
τροπή προτείνουν να επανακαθοριστούν και οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς
διαπιστώνεται ότι κάποιες δεν δικαιολογούνται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβ-
ληθεί.

Μάλιστα, η πρόταση αυτή «πατάει» τόσο στην πρόβλεψη του Μνημονίου για ενα-
ρμόνιση εισφορών - παροχών, όσο και στο θέμα της μη εφαρμογής της ρήτρας μηδενι-
κού ελλείμματος στα επικουρικά, καθώς θεωρείται ότι το τίμημα της μη περικοπής των
προνομιακών επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ το πληρώνει σήμερα το σύνολο των
συνταξιούχων που έχουν ενταχθεί στο υπερ-επικουρικό ταμείο, με οριζόντιες μειώσεις
στις συντάξεις. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με κάποιες εισηγήσεις, οι περικοπές θα πρέπει να γίνουν
όχι με δημοσιονομικά κριτήρια, αλλά βάσει του χρόνου ασφάλισης και των εισφορών
που έχουν καταβληθεί, και με αναφορά στον ενιαίο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων
που θα έχει θεσπιστεί.

Κατρούγκαλος: Δεν θα δώσουμε συντάξεις φιλοδωρήματα
Σε δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα, πάντως, και σε αναμονή του πορίσμα-

τος, ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος είχε τονίσει ότι ''η μεταρρύθμιση πρέπει να
είναι δίκαιη, όχι μόνο για βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και για να
δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα δίνει συντάξεις που δεν θα ναι συντάξεις φιλοδωρή-
ματα».  

Ο κ. Κατρούγκαλος επανέλαβε πως «μέσα σε ένα μήνα προσπαθούμε να κάνουμε ότι
δεν έχει γίνει μέσα σε 40 χρόνια» και τόνισε πως «θα σεβαστούμε τις δεσμεύσεις, αλλά
επιδιώκουμε μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ 
Ε.Σ.Ε. A΄/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ :ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 
Τηλ.: 2102487895
Fax : 2102483402
Φυλή  13 / 10 / 2015
Αρ. Πρωτ. :253 
Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνι-
σμού για την μίσθωση 
του κυλικείου του 2ου δημοτικού
της Δημοτικής Κοινότητας Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής  
Βάσει της απόφασης 24/9-9-2015
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Σ.Ε. Α΄/θμιας Εκπαίδευσης ,
προκηρύσσεται πλειοδοτικός δια-
γωνισμός για τη μίσθωση του
κυλικείου του 2ου δημοτικού Σχο-
λείου  της δημοτικής  κοινότητας
Άνω Λιοσίων  του δήμου Φυλής . 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
και ώρα 11:00μμ, ενώ οι αιτήσεις
θα γίνονται δεκτές από τις
14/10/2015  ως και τις
29/10/2015. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής
στο διαγωνισμό και το έντυπο
των αιτήσεων , μπορείτε να τα
παραλάβετε από το γραφείο Σχο-
λείων ή το τηλεφωνικό κέντρο
στην οδό Στέλιου Μυγιάκη και
Βαλέριου Λεωνίδη , Εργατικές
κατοικίες Γεννηματά , Τσουκλίδι ,
από 9:00πμ ως 13:30μμ , από
Δευτέρα ως Παρασκευή .

Ο Πρόεδρος της
ΕΣΕ Α΄/θμιας Εκπαίδευσης

Κρεμύδας Ιωάννης

Κομισιόν: Ουδέποτε προτάθηκαν κοινές
ελληνοτουρκικές περιπολίες στο Αιγαίο

Ουδέποτε η Κομισι-
όν πρότεινε κοινές
περιπολίες του

τουρκικού και ελληνικού
λιμενικού στο Αιγαίο για το
προσφυγικό ζήτημα, τόνισε
ο εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Μαργα-
ρίτης Σχοινάς, σημειώνον-
τας ότι κορυφώνονται οι δια-
βουλεύσεις της ΕΕ με την
Τουρκία για το ζήτημα, χαρ-
ακτηρίζοντας κομβικό
σημείο τη συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, ο πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ είχε χθες τηλεφωνική
επικοινωνία για το προσφυγικό ζήτημα με τη γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ,
η οποία θα επισκεφθεί την Τουρκία την ερχόμενη Κυριακή.

Επιπλέον, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο
Φρανς Τίμερμανς θα μεταβεί στην Άγκυρα στις 14 Οκτωβρίου. Τον Φ. Τίμερμανς θα
συνοδεύουν ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπου-
λος και ο επίτροπος Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν.

Παράλληλες δράσεις λαμβάνουν χώρα και στην Ελλάδα, δήλωσε ο Μ. Σχοινάς, όπου
ευρωπαϊκές υπηρεσίες και κλιμάκια της Επιτροπής συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές
για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. «Είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο που γίνε-
ται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ερωτηθείς, εξάλλου, για το αν η Επιτροπή έχει προτείνει κοινές περιπολίες του
ελληνικού και τουρκικού λιμενικού, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το προσφυγικό,
ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε κατηγορηματικά πως ουδέποτε η Επιτροπή
πρότεινε κάτι τέτοιο. Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, στο σχέδιο δράσης συνερ-
γασίας της ΕΕ με την Τουρκία, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η Τουρκία πρέπει να
ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της και πως στο προσφυ-
γικό ζήτημα χρειάζεται η συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας.

Εξάλλου, σχετικά με την απόφαση της Γερμανίας να δημιουργήσει ζώνες διέλευσης
(transit zones) για τους πρόσφυγες στα σύνορά της, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής
ανέφερε ότι είναι κάτι που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ήδη εφα-
ρμόζεται στα αεροδρόμια. Όσον αφορά όμως τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, είναι ένα
μέτρο το οποίο νομικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις και για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε, επίσης, ότι η Επιτρο-
πή, σε διαβούλευση με τις εθνικές αρχές, εξετάζει υπό ποιές προϋποθέσεις τέτοιου
είδους μέτρα μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση με τους πρόσφυγες.

Φλαμπουράρης για το
«Πόθεν Έσχες»: Οι μετα-

βολές θα φανούν στην
επόμενη δήλωση

Αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση
των τεσσάρων νυν και πρώην κυβερνητικών
στελεχών, των οποίων ερευνώνται οι δηλώσεις

«πόθεν έσχες» από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Το θέμα ανέκυψε έπειτα από δηλώσεις της πρώην

προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, Δέσποινας Χαρ-
αλαμπίδου, σχετικά με τις εκκρεμούσες υποθέσεις
ελέγχου των τεσσάρων δηλώσεων περιουσιακής κατά-
στασης. Ωστόσο, ο νυν πρόεδρος της αρμόδιας Επιτρο-
πής, Γιώργος Βαρεμένος, μιλώντας στο ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
104.9 δήλωσε άγνοια για τις τέσσερις υποθέσεις τόνισε
ότι επικοινώνησε με την κυρία Χαραλαμπίδου «για να
έλθει να μας ενημερώσει για οποιαδήποτε στοιχεία έχει
σε γνώση της, αναφορικά με το πόθεν έσχες των βου-
λευτών».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πρόκειται για δύο
υπουργούς, ο ένας εκ των οποίων κατέχει μετοχές σε
εταιρία και ο άλλος φέρεται να απέκρυπτε επί τρία χρόνια
ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ, το οποίο δήλωσε σε
συμπληρωματική δήλωση. 

Την ίδια ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης με δήλωσή του
στο Mega επεσήμανε για τις μετοχές που κατείχε σε
τεχνική εταιρία: 

Όταν ορκίστηκα υπουργός στις 26 Ιανουαρίου 2015
είχαν μεταβιβαστεί οι μετοχές μου. Στο πόθεν έσχες
υπάρχουν τα στοιχεία του 2014. Στο πόθεν έσχες του
2015 θα δηλώσω την μεταβολή και δεν θα υπάρχουν οι
μετοχές που μεταβιβάστηκαν.

Επιπλέον, ελέγχονται άλλα δύο πρόσωπα, μεταξύ των
οποίων ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής των
ΑΝΕΛ, Παύλος Χαϊκάλης.  

Χουλιαράκης: Η κυβέρνηση έχει παράλληλο
πρόγραμμα για οικονομική ανεξαρτησία

Την άποψη πως η
ολοκλήρωση της
νέας συμφωνίας, επι-

τρέπει την ομαλή χρημα-
τοδότηση της χώρας, εξαλείφ-
οντας το ρίσκο εξόδου από το
κοινό νόμισμα, εξέφρασε ο
Γιώργος Χουλιαράκης.

Μιλώντας στις συναρμόδιες
επιτροπές της Βουλής, που
επεξεργάζονται το πολυνο-
μοσχέδιο με τα προαπαι-
τούμενα για την ολοκλήρωση
της πρώτης αξιολόγησης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αναγνώρισε ότι στις
διατάξεις υπάρχουν δύσκολα σημεία, ωστόσο εξήγησε πως βοηθά στη δημοσιονομική
και χρηματοοικονομική σταθερότητα, καθώς και την εμπέδωση της μακροχρόνιας μακρ-
οοικονομικής ανάκαμψης.

Ο κ. Χουλιαράκης παραδέχθηκε ότι το νομοσχέδιο είναι από μόνο του αρκετό να
οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, υποστήριξε όμως πως η κυβέρνηση έχει
παράλληλο πρόγραμμα και στόχο την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας.

Καταψηφίζει επί της αρχής το
πολυνομοσχέδιο η ΝΔ

Την απόφαση να καταψ-
ηφίσει επί της αρχής τις
ρυθμίσεις του πολυνο-

μοσχεδίου με τα πραπαιτούμενα
για την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης, έλαβε η Νέα Δημο-
κρατία.

Αυτό αποφασίστηκε σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
λίγο πριν την έναρξη της συζήτ-
ησης στις αρμόδιες επιτροπές της
Βουλής, παρουσία των βουλευτών
που συμμετέχουν σε αυτές.

Σύμφωνα με τη ΝΔ, η κυβέρν-
ηση με τις παρεμβάσεις της ευνοεί τη φοροδιαφυγή, καθώς οι ρυθμίσεις που περιέχει
το νομοσχέδιο είναι "πιο ευνοϊκές από τις ήδη ισχύουσες». Όπως λένε στην αξιωματική
αντιπολίτευση το άρθρο 8 του νομοσχεδίου διευρύνει κατά πολύ τα όρια βάσει των
οποίων ο οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινές φυλάκισης ή και κάθειρξης.

Συγκεκριμένα, για περιπτώσεις απόκρυψης φόρου το όριο για ποινές φυλάκισης
αυξάνει από το ποσό των 15.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ, ενώ για τον ΦΠΑ από τις
3.000 στις 50.000. Αντίστοιχες, σύμφωνα με τη ΝΔ, παρεμβάσεις έχουν γίνει και στις
περιπτώσεις κάθειρξης από 5 ως 20 χρόνια.

«Έτσι δεν καταπολεμάται η φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση λέει ψέματα και πάλι», αναφ-
έρουν χαρακτηριστικά στη ΝΔ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο υπερψήφι-
σης συγκεκριμένων άρθρων του πολυνομοσχεδίου.



14-θριάσιο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

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
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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
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