
ΕΕξξιιχχννιιάάσσττηηκκεε  ηη
υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  δδοολλοοφφ--
οοννίίααςς  ττοουυ  5566χχρροοννοουυ
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΚΚττηημμααττοολλόόγγιιοο  ::
ΠΠααρράάτταασσηη  δδύύοο

εεββδδοομμάάδδωωνν  

Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες
Βίασαν και λιθ-

οβόλησαν 20χρονη
κωφάλαλη στον
Ασπρόπυργο!

ΑΑίίσσιιοο  ττέέλλοοςς
σσττηηνν......««ππεερριιππλλάάννηησσηη»»

ττοουυ  ππλλοοίίοουυ  NNoooorr  11
Αξίζει να σημειωθεί ότι η

πολύμηνη παραμονή του πλοίου στην προβλή-
τα είχε φθείρει τους κάβους

Έπειτα απο
συνεχείς έρευνες
της αστυνομίας
τελικά εξιχνιά-
στηκε η υπόθε-
ση.  ο δράστης

τελικά ήταν
ασπροπύργιος 

««ΟΟ  χχρρόόννοοςς  μμεε  ββοοηηθθάάεειι
νναα  θθεερρααππεεύύωω  ττηηνν  ααννεε--

ππάάρρκκεειιάά  μμοουυ»»::  ΟΟ  ΦΦίίλλιιππ--
πποοςς  ΚΚοουυττσσααφφττήήςς  μμιιλλάάεειι

σσττοο  FFlliixx
15 χρόνια μετά την «Αγέλαστο Πέτρα»,

ο Φίλιππος Κουτσαφτής παραδίδει το
νέο του ντοκιμαντέρ «Αρκαδία Χαίρε»
στο κοινό και μιλάει στο Flix για το
χρόνο που περνά, τα λάθη από τα
οποία μαθαίνει και τη δημιουργική του
ανεπάρκεια.

ΤΤρροοπποολλοογγίίαα  σσττοο  πποολλυυννοο--
μμοοσσχχέέδδιιοο  γγιιαα  τταα  ααννττααπποο--

δδοοττιικκάά  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ

ΤΤοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΔΔιικκαασσττήήρριιοο
κκααττααδδίίκκαασσεε  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  γγιιαα

τταα  λλύύμμαατταα  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

ΜΜεειιώώσσεειιςς  σσττιιςς  ααμμοοιιββέέςς
δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  

ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  σστταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ

ΜΜεείίωωσσηη  σσττοο  κκόόσσττοοςς  χχρρήή--
σσηηςς  ττοουυ  ππλλαασσττιικκοούύ  χχρρήή--

μμααττοοςς  σσεε  δδύύοο  μμήήννεεςς
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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 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 146 & Παναγούλη Α.,
2105575614

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

 Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Συμεωνίδης Παντελεήμων Ε. 

Θρακομακεδόνων 131, 2102435820

Αχαρνές
Λιόση Ιωάννα Ι. 

 Πίνδου 13, 2102472223

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. 

Παπανδρέου Γεωργίου 4, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 16 εως 24
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 63%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Μάρτυρος Λογγίνου του
εκατοντάρχου, Μαρτύρων Δομετίου

Δομνίνου Λεοντίου και Τερεντίου

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας
του 56χρονου στον Ασπρόπυργο

Αν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε
στη δολοφονία
του Σπύρου

Αγγέλου που έγινε την
προηγούμενη Κυριακή
οπου ως γνωστόν βρέθη-
κε νεκρός στην περιοχή
ΤΙΤΑΝ απο 2 σφαίρες.
Έπειτα απο συνεχείς
έρευνες της αστυνομίας
τελικά εξιχνιάστηκε η
υπόθεση.  ο δράστης
τελικά ήταν ασπροπύρ-
γιος και όπως είχαμε
μεταδόσει σε προηγούμε-
νο δημοσίευμά μας ο
λόγος ήταν διαφορές που
είχαν τα δυο άτομα για
την εκμετάλλευση της
ξυλείας που υπήρχε στην
περιοχή.

Γνωρίζω το παλιό Μενίδι...

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για παιδιά Δημοτι-
κού, για το σχολικό έτος 2015 - 2016, με θέμα:
"Γνωρίζω το παλιό Μενίδι μέσα από τα μάτια του

λαϊκού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά".
H Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας

Γενιάς του Δήμου Αχαρνών - Τμήμα Πολιτιστικής
Εκπαίδευσης, συνεχίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Αναγνωρίζοντας το ρόλο της τέχνης ως αρωγού στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση Παιδείας συνεχίζει
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά δημοτικού,
θέτοντας τους στόχους και επιλέγοντας τα θέματά τους
από το πρόγραμμα  σπουδών  κάθε τάξης.

Οι δραστηριότητες θα λαμβάνουν χώρα στο κτήριο
της Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», που
βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων 18.

Η διάρκεια των επισκέψεων θα είναι περίπου δύο ώρες
για κάθε ομάδα.

Σκοπός της δραστηριότητας είναι:
● να γνωρίσουν το έργο του ξεχωριστού λαϊκού ζωγρά-

φου και συμπολίτη μας «Χρήστου  Τσεβά»,
● να περάσουν ένα ευχάριστο και δημιουργικό πρωινό,
● να εξασκήσουν την παρατήρηση, να εκφραστούν

δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, να δουλέψουν ομα-
δικά,

● να μάθουν τη χρήση των βασικών και των συμπληρ-
ωματικών χρωμάτων και πειραματιστούν με τα υλικά,

● να ζωγραφίσουν την πρότασή τους για την πόλη.
Ημέρες λειτουργίας προγράμματος: Τρίτη και Πέμπτη  
Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 25-30
Προτεινόμενες τάξεις :  Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 
Χώρος διεξαγωγής:
Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς»
(Λιοσίων 18, έναντι του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτό-

κου)
Πληροφορίες για τον προγραμματισμό επίσκεψης:
Δημοτική Πινακοθήκη: τηλ. 2102441888 ή
στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τηλ.:

2132072538

Επιτυχημένη η γιορτή της
τρίτης ηλικίας

Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας τίμησε ο Δήμος Αχα-
ρνών και η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε μία
ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε ειδικά για

τον σκοπό αυτό στο Κλειστό Γυμναστήριο Μπάμπης
Χολίδης. Τιμώμενα πρόσωπα, όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ

του Δήμου Αχαρνών.
Στην εκδήλωση συμμετείχε η Ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ

που διασκέδασε με τα τραγούδια της όλους τους παρε-
υρισκομένους, ενώ ο Σύλλογος Κρητών ανέλαβε την
παρασκευή  του παραδοσιακού γαμοπίλαφου.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός στον χαιρετισμό του τόνισε
ότι:

"Ο Δήμος Αχαρνών τιμά και σέβεται τα άτομα τρίτης
ηλικίας. Εσείς είστε η ψυχή των Αχαρνών, των Θρακομα-
κεδόνων, του Κόκκινου Μύλου, της Αγίας ¶ννας, της
Λαθέα, ολόκληρου του Δήμου μας. Σήμερα τιμούμε όλους
εσάς που δουλέψατε, προκόψατε και θεμελιώσατε μαζί
με τα σπιτικά και τις οικογένειές σας, και την τοπική μας
κοινωνία.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο που αναλαβάμε ως
Δημοτική Αρχή, πάγια πολιτική μας είναι να στηρίξουμε
το δικαίωμά σας να συνεχίσετε να είστε ενεργοί πολίτες.
Μέσω των κοινωνικών δομών της ΔΗ.Φ.Α., το ΚΑΠΗ, τη
Βοήθεια στο Σπίτι, τα Προγράμματα Αθλητισμός για
όλους, αλλά και των πολιτιστικών τμημάτων της
ΔΗ.Κ.Ε.Α. θέλουμε να ανταποδώσουμε σε όλους εσάς,
την προσφορά σας στον τόπο μας. Το πιστεύω απόλυτα
όταν λέω ότι στηρίζοντας τα άτομα της Τρίτης ηλικίας,
κάνουμε πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη την κοινωνία μας".

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. κ Δασκαλάκης τόνισε ότι:
«Με τη σημερινή γιορτή ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις
σεβασμού και εκτίμησης για τα ¶τομα της Τρίτης Ηλικίας,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1
Οκτωβρίου). Η ΔΗ.Φ.Α. μέσω των κοινωνικών δομών της
και του εξειδικευμένους προσωπικού της συνεχίζει σταθ-
ερά στην αποστολή της να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες
και φροντίδα στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Στόχος μας,
να στηρίξουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, σ’
αυτή τη φάση της ζωής τους, που παρά τις δυσκολίες έχει
σίγουρα και πολλές όμορφες και ανθρώπινες στιγμές».
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Με κατάνυξη ο Άγιος Κυπριανός γιόρτασε
την πανήγυρή του. Μεγάλη η παρουσία

πιστών στη Φυλή

Άγιος Κυπριανός, μονα-
στήρι, ιερά μονή, Φυλή,
εορτή, Αγίων Κυπριανού

και Ιουστίνης
Με θρησκευτική ευλάβεια,

κατάνυξη και παρουσία πλήθους
πιστών που συνέρρευσαν κατά
εκατοντάδες, ο Άγιος Κυπριανός
γιόρτασε και φέτος την πανήγυρη
στην Ιεράς Μονής των Αγίων
Κυπριανού και Ιουστίνης στη
Φυλή.

Την Τετάρτη, παραμονή της εορτής τελέστηκε Ιερά Παράκληση και Μέγας Εσπερινός
ενώ την Πέμπτη η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας γύρω από το Μοναστήρι.

Δεκάδες οχήματα και πούλμαν με πιστούς από όλη την Αττική γέμισαν την εκκλησία
και τον προαύλιο χώρο ενώ πολλοί ήταν και οι επίσημοι που παραβρέθηκαν στη σημαν-
τική αυτή εορτή του Μοναστηριού.

Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες
Βίασαν και λιθοβόλησαν 20χρονη
κωφάλαλη στον Ασπρόπυργο!

Σε κατάσταση σοκ η κοπέλα μετά τα όσα υπέστη - Οι δράστες φαίνεται πως την
παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και γνώριζαν την ιδιαιτερότητά της

Τον χάρο με τα μάτια της είδε μία
20χρονη κοπέλα η οποία έπεσε
θύμα της μανίας και των άρρω-
στων ορέξεων τριών αντρών οι
οποίοι της έστησαν καρτέρι, τη
βίασαν και ακολούθως τη λιθοβόλ-
ησαν για να την εκφοβίσουν.

Το τρομακτικό περιστατικό έλαβε
χώρα τον Σεπτέμβριο σε περιοχή
του Ασπρόπυργου με την 20χρονη
να είναι σε κατάσταση σοκ μετά
από όλα όσα υπέστη και με τους
γονείς της να βρίσκονται συνεχώς
στο πλευρό της, προσπαθώντας να της δώσουν δύναμη να ξεπεράσει το τρομερό περ-
ιστατικό που βίωσε.

Η εμφανίσιμη νεαρή, η οποία είναι κωφάλαλη, δε μπόρεσε να αντιληφθεί τους τρεις
άντρες οι οποίοι, ως φαίνεται, την παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και γνώριζαν την ιδι-
αιτερότητά της. 

Οι δράστες την ακινητοποίησαν, τη βίασαν και στη συνέχεια άρχισαν να τη λιθοβο-
λούν με μανία, προκειμένου να μην μπορέσει να βρει τη δύναμη να μιλήσει για όλα όσα
υπέστη. 

Μετά την επίθεση που δέχθηκε, η 20χρονη, σε κακή ψυχολογική και σωματική κατά-
σταση, βρήκε τη δύναμη να πάει σπίτι της όπου στην προσπάθειά της με νεύματα να
εξηγήσει με νεύματα στους γονείς της τι είχε συμβεί, έχασε τις αισθήσεις της. 

Οι γονείς τρομοκρατημένοι την οδήγησαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και οι
γιατροί διαπίστωσαν τι είχε υποστεί το άτυχο κορίτσι.

Η αστυνομία συνέλαβε και τους τρεις δράστες της επίθεσης. 
Σύμφωνα με τη συνήγορο πολιτικής αγωγής της κοπέλας κ. Γιάννα Παναγοπούλου

πρόκειται για ένα σύχρονο δράμα ενός κοριτσιού αδύναμου να υπερασπιστεί τον εαυτό
του ή να καλέσει σε βοήθεια, όταν δέχτηκε αυτή την πρωτοφανή και άγρια επίθεση από
τους αδίστακτους βιαστές της. 

«Εκτός από τη σωματική βλάβη έχει υποστεί τεράστια ηθική βλάβη. Έζησε ένα φρικ-
τό εφιάλτη δεδομένης και της ιδιαιτερότητάς της. Η πολιτική αγωγή θα αγωνιστεί για την
παραδειγματική τιμωρία των δραστών», σημειώνει η κ. Παναγοπούλου. 

Τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο
για τα ανταποδοτικά των ΟΤΑ

Τροπολογία στη διάταξη του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα, που
αφορά τη μη καταβολή ανταποδοτικών τελών εκ μέρους των αναδόχων σε
συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ ή τους ΟΤΑ, στις

περιπτώσεις εκείνες που -βάσει των όρων της οικείας σύμβασης παραχώρησης- δεν
παρέχονται εκ μέρους του οικείου Δήμου οι υπηρεσίες έναντι των οποίων επιβάλλονται
τα τέλη, κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.

Σύμφωνα με την τροπολογία, «τέλη και συναφή πρόστιμα που με τελεσίδικες δικαστι-
κές αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να καταβληθούν στον οικείο ΟΤΑ εξαι-
ρούνται από τη ρύθμιση και εισπράττονται κανονικά».

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός
κέρδισε 5,8 εκατ. ευρώ!

Υπερτυχερό ο οποίος κέρδισε 5.847.085 ευρώ ανέδειξε η σημερινή κλήρωση
του Τζόκερ, έπειτα από  δέκα συνεχόμενα τζακ ποτ .

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης ήταν οι 2, 12, 13, 27, 31 και Τζόκερ το 17.
Στην δεύτερη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, υπήρξαν 6 τυχερά δελτία, με

κέρδη 62.785 ευρώ το καθένα.
Το σύνολο των στηλών που συμπληρώθηκαν ξεπέρασαν το 8,5 εκατομμύρια συνολι-

κά.

Ο Σταθάκης ξέχασε να δηλώσει 1
εκατ. ευρώ και δίνει εξηγήσεις

Εξηγήσεις για το 1 εκατ.
ευρώ που ξέχασε να
δηλώσει στο πόθεν έσχες

δίνει ο Γιώργος Σταθάκης μετά το
σάλο που είχε προκληθεί τις τελευ-
ταίες μέρες για το «προβληματικό»
πόθεν έσχες του υπουργού. 

«Απόλυτα πλήρεις, χωρίς να
αποκρύβεται κανένα στοιχείο, ήταν
και οι τρεις δηλώσεις πόθεν έσχες
που κατέθεσα στην αρμόδια επιτρ-
οπή της Βουλής», δηλώνει ο υπο-
υργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης.

Ο υπουργός Οικονομίας τονίζει ότι το επίμαχο ποσό έχει δηλωθεί κανονικά στο πόθεν
έσχες του 2013, καθώς και του 2014, ενώ αναφέρει ότι η δήλωση που κατέθεσε τον
Σεπτέμβριο του 2012 -λίγους μήνες αφότου εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής- ήταν
«πρώιμη και πιθανόν ατελής». 

Παράλληλα, τονίζει ότι μετά την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων υπέβαλε
«κατά πλεονασμό» συμπληρωματική δήλωση που αφορά «αποκλειστικά αυτήν του
2012».

Αναφερόμενος σε σχετικά δημοσιεύματα, ο κ. Σταθάκης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα
εξής:

Ο νόμος απαγορεύει τη δημόσια συζήτηση επί του περιεχομένου των δηλώσεων
πόθεν έσχες, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής. Για τον λόγο αυτό και ενώ τα ΜΜΕ συζητούν το θέμα, επέλεξα να παρα-
μείνω σιωπηλός. Κρίνω, όμως, σκόπιμο να δηλώσω τα εξής:

Τον Ιούνιο του 2012 εκλέχθηκα βουλευτής και υπέβαλα δήλωση πόθεν έσχες τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η δήλωση αυτή ήταν πρώιμη και πιθανόν ατελής. Αντίθετα,
η δήλωση που υπέβαλα τον Σεπτέμβριο του 2013 ήταν πλήρης και περιελάμβανε όλα
τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία μαζί με το επίμαχο ποσό. Το ίδιο πλήρης
ήταν και η δήλωση πόθεν έσχες που υπέβαλα το 2014. Αν και το θέμα είχε λυθεί με τις
δύο δηλώσεις, με την ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων μου θεώρησα σκόπιμο,
και κατά πλεονασμό, να καταθέσω συμπληρωματική δήλωση τον Μάρτιο του 2015 που
αφορά αποκλειστικά αυτήν του 2012 και απλώς επαναλαμβάνει τα στοιχεία που έχω
καταθέσει ήδη από το 2013.

Ως εκ τούτου:
α) Δεν απέκρυψα κανένα στοιχείο
β) Και οι τρεις δηλώσεις μου είναι απόλυτα πλήρεις και στην κρίση της Επιτροπής.

Αίσιο τέλος στην...«περιπλάνηση»
του πλοίου Noor 1

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολύμηνη παραμονή του πλοίου στην
προβλήτα είχε φθείρει τους κάβους

Αίσιο τέλος είχε η ...«περ-
ιπλάνηση» του περιβόη-
του πλοίου Noor 1, με το

οποίο είχαν διακινηθεί δύο τόνοι
ηρωίνης. Συγκεκριμένα, το
μεσημέρι της Πέμπτης, οι ισχυροί
άνεμοι που έπλεαν στο λιμάνι της
Ελευσίνας, όπου και ήταν δεμένο
το πλοίο τους τελευταίους μήνες,
έσπασαν έναν από τους κάβους
που το συγκρατούσαν, με αποτέ-
λεσμα αυτό να παρασυρθεί κατά
περίπου 20-25 μέτρα.

Εντέλει, λίγες ώρες αργότερα, και μετά από σχετική επιχείρηση του λιμενικού, με τη
συνοδεία κι ενός ρυμουλκού, το πλοίο επέστρεψε στη θέση του... Αξίζει να σημειωθεί ότι
η πολύμηνη παραμονή του πλοίου στην προβλήτα είχε φθείρει τους κάβους, ζήτημα για
το οποίο είχε ενημερώσει ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας το αρμόδιο λιμεναρχείο,
χωρίς, όπως όλα δείχνουν, να υπάρξει σχετική μέριμνα.
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Ανακοίνωση του δήμου Φυλής
για το γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδιαφέρει όσους έχουν εκκρεμότητες

με το  κτηματολόγιο

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ που στε-
γάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα  της Δημοτικής Κοινότητας
Φυλής (Βυζαντίου 1 ), θα παρέχει  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2015, για όσους
δεν πρόλαβαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να
καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους ζητούνται. 

Το αποδεικτικό παρέχεται  προκειμένου να κλειστεί εμπρόθε-
σμα  ραντεβού με το γραφείο Κτηματολογίου Αχαρνών .

Τσίπρας: Έτοιμοι να συνεργαστούμε με την
Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου

Ηδήλωση του πρωθυπο-
υργού, ενώ προσερχό-
ταν στη Σύνοδο Κορυφ-

ής της Ε.Ε., αντανακλά την θέση
της Ελλάδας πως δεν προτίθεται
να δεχτεί κοινές ελληνοτουρκικές
περιπολίες των θαλάσσιων
συνόρων στο Αιγαίο, για τη
φύλαξη των συνόρων.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να
συνεργαστεί με την Τουρκία,
πάντα στη βάση του διεθνούς
δικαίου και της ακεραιότητας της
ενταξιακής διαδικασίας» της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Αλέξης
Τσίπρας, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως
αντικείμενο την προσφυγική κρίση.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού αντανακλά την θέση της Ελλάδας πως δεν προτίθ-
εται να δεχτεί κοινές ελληνοτουρκικές περιπολίες των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο,
για τη φύλαξη των συνόρων, καθώς η Αθήνα ανησυχεί πως η Άγκυρα θα χρησιμοποιή-
σει τις εν λόγω δράσεις για να προωθήσει τις θέσεις της στο μέτωπο των θαλάσσιων
ζωνών.

Παράλληλα, το σχόλιό του για την ενταξιακή διαδικασία ενδέχεται να αποτελεί απάν-
τηση στο αίτημα της Τουρκίας για χαλάρωση των ευρωπαϊκών όρων για θεωρήσεις
τουρκικών διαβατηρίων, κάτι που απαιτεί την εξεύρεση λύσης για τη μη αναγνώριση της
Κύπρου.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ακόμα εκ νέου την ανάγκη για ενίσχυση των ευρωπαϊκών
χωρών που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της εισροής προσφύγων και μετανα-
στών, τονίζοντας ότι η παροχή στήριξης στα κράτη που βρίσκονται στα ευρω-σύνορα
είναι στο συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης.

Τέλος, υπογράμμισε πως είναι ώρα η Γηραιά Ήπειρος «να λάβει γενναίες πολιτικές
πρωτοβουλίες» για την επίλυση της συριακής κρίσης, η οποία και έχει συμβάλει αποφ-
ασιστικά στη δημιουργία του μεγαλύτερου κύματος προσφύγων που έχει δει η Ευρώπη
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οριστικοποιούμε μια συμφωνία για το σχέδιο δράσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Τουρκίας» για τους πρόσφυγες, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Χωρίζουν οι δρόμοι Ανδρέα και Αλέξη

Του Γιώργου Κράλογλου

Από εδώ και πέρα ή πρέπει να αλλάξουν με μαγικό τρόπο οι καιροί και να επι-
στρέψουμε στην εποχή του Ανδρέα πράγμα που δεν γίνεται ή να φθάσει ο Αλέξ-
ης τον Ανδρέα σε τσαγανό πράγμα αδύνατον ακόμη και με μαγικά... Η δε βοήθ-

εια του κοινού... δεν σώζει τον Τσίπρα στον "διαγωνισμό" αν η "κουρτίνα" δεν υπόσχε-
ται δώρα...

Σε ένα τρίμηνο από σήμερα ο Τσίπρας θα βλέπει απέναντι του μόνο την φτώχεια.
Δίπλα του θα τον ακολουθεί η ραγδαία μιζέρια στην οικονομία που θα φέρει η συνέχιση

των capital controls, η ύφεση του 2016, η πλήρης αδυναμία ρευστότητας, τα φέσια προς
τις επιχειρήσεις που θα περάσουν τα 7 δισ. ευρώ, και η εξαθλίωση συνταξιούχων και
μικρομεσαίων.

Για να ξεπεράσει τον δράκο με τα τεραστία δόντια ο Τσίπρας (που έχει καταφύγει στην
λύση να τα συσσωρεύει όλα επάνω του) έχει μόνο δύο δρόμους. 

Ο ένας είναι να συναντήσει κατάματα και με ρεαλισμό τις ανάγκες της οικονομίας και
να ξεκινήσει με μέτρα τέτοιας αποφασιστικότητας και πολιτικού θάρρους που λογικά θα
γράψουν ιστορία. 

Ο άλλος είναι να πουλήσει όραμα αναμονής στον λαό για να εξασφαλίσει την ανοχή
του σε όσα τον περιμένουν το 2016 και δεν τα έχει συνειδητοποιήσει σε όλη την έκταση
και το βάθος. 

Μοναδικός "σύμμαχος" στην εξαιρετικά αυτή δύσκολη θέση του Τσίπρα είναι η απου-
σία πολιτικού αντιπάλου στην Βουλή για ένα χρόνο τουλάχιστον.

"Εχθροί" του όμως (σε όποιον δρόμο διαλέξει) είναι ο ίδιος του ο εαυτός, οι περιορι-
σμένες ικανότητές του να κυβερνήσει την χώρα στην σημερινή κατάσταση και η έλλειψη
κυβέρνησης με δυνατότητες μάχης και όχι θεωρητικών αναλύσεων καφενείου. 

Και εδώ ακριβώς είναι η τεραστίων διαστάσεων διαφορά του Αλέξη Τσίπρα από τον
Ανδρέα Παπανδρέου που αποτρέπει πρακτικά την παραπέρα αντιγραφή. 

Ο Ανδρέας θα έδινε νέα τροφή για ελπίδα στον λαό κερδίζοντας χρόνο όσο έβλεπε ότι
ο λαός συνεχίζει να τρέχει ξοπίσω στους πολιτικούς αρχηγούς αδιαφορώντας αν έχουν
λύσεις στα προβλήματά του και ιδίως αν έχουν ικανότητα να τα λύσουν.

Ο Τσίπρας όμως (που δεν είναι Ανδρέας ούτε για αστείο) έχει ήδη παίξει  τα δύο ορά-
ματα που σχεδίασε στα λόγια παρασύροντας τον λαό στις εκλογές που ο ίδιος προκά-
λεσε .

Τον Ιανουάριο προσέφερε αριστερό όραμα και ένα κατάλογο υποσχέσεων αλλά έφερε
τον Βαρουφάκη για έξοδο από την κρίση και τους Λαφαζάνη, Λαπαβίτσα και Ζωή για
έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη... Επαιξε το πρώτο του χαρτί και έχασε. 

Τον Σεπτέμβρη σκαρφίστηκε το παλιό και το νέο αλλά έφερε ξανά ΠΑΣΟΚ και ψεκα-
σμένους με αποτέλεσμα να μην προσφέρει λύση στην οικονομία και στους νεόπτωχους
του μνημονίου που υπέγραψε.

Το μόνο που του μένει (σε επίπεδο οράματος) είναι να πείσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ με την
δική του εγγύηση θα ξεπαστρέψει το χρέος και θα απαλλάξει τους Έλληνες από τα
βάσανα.

Αυτό ο Ανδρέας είχε την ικανότητα και να το μπαλώσει και να το καταφέρει γιατί θα
φρόντιζε να φτιάξει μια άλλη εικόνα σχέσεων με τους δανειστές ώστε να πείθει τον
ευκολόπιστο ελληνικό λαό πως αυτός είναι που βαράει την μπουνιά του στο τραπέζι. 

Ο Τσίπρας δεν μπορεί να τα καταφέρει για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ενώ δεν είναι
Ανδρέας κουβαλάει και στην πλάτη του το τσίρκο Βαρουφάκη του Ιουλίου που έδωσε το
δικαίωμα στους δανειστές να τον κονταίνουν... όσο νομίζουν αναγκαίο. Και δεύτερον το
"κουστούμι" για την αναθεώρηση του χρέους είναι ήδη κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
των δανειστών. 

Με το να διορθώσεις λίγο την μια ή την άλλη τσέπη ή να τραβήξεις κάπως τα μανίκια
δεν φτάνει για να πουλήσεις όραμα ξεφορτώματος του χρέους. 

Συνεπώς η σύγκρουση με την πραγματικότητα της οικονομίας γίνεται ημέρα με την
ημέρα μονόδρομος για τον Τσίπρα και αυτή είναι η αλήθεια που θα βλέπουμε συνεχώς
μπροστά μας. 

Όμως και εδώ το πρόβλημα Τσίπρα είναι ότι η κυβέρνησή του δεν είναι ικανή για νίκη
στον αγώνα δρόμου αναστροφής της οικονομίας. Και επειδή δεν πάει άλλο, κάπου στο
τέλος του χρόνου ή τις αρχές του 2016 θα γίνει ό,τι έχει να γίνει. Ίσως έλθει το πάνω-
κάτω στην κυβέρνηση. Ίσως φανούν διάδρομοι για απρόσμενες συμμαχίες. Ίσως
φανούν ετοιμασίες για κωλοτούμπες που τώρα δεν διακρίνονται... Θα δούμε...
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15 χρόνια μετά την «Αγέλαστο Πέτρα»,
ο Φίλιππος Κουτσαφτής παραδίδει το
νέο του ντοκιμαντέρ «Αρκαδία Χαίρε»
στο κοινό και μιλάει στο Flix για το χρόνο
που περνά, τα λάθη από τα οποία μαθ-
αίνει και τη δημιουργική του ανεπάρκεια.

Μπορεί να πέρασαν 15 χρόνια από την
εποχή που ο κόσμος έκανε ουρές έξω από
τις αίθουσες που έπαιζαν την «Αγέλαστο

Πέτρα» μετατρέποντας σε εποχές αχαρτογράφητες
για το είδος ένα ντοκιμαντέρ σε φαινόμενο, αλλά με
έναν περίεργο τρόπο ο Φίλιππος Κουτσαφτής βρισκό-
ταν πάντοτε ανάμεσά μας. Οχι σαν φυσική παρουσία,
αλλά με εκείνη την αίσθηση πως όλα αυτά τα χρόνια
βρίσκεται κάπου παρατηρώντας, ακούγοντας, αγγίζοντας
κάποιο νέο τόπο που ως άλλη Ελευσίνα θα βρεθεί κάποια

στιγμή στις αίθουσες για να θυμίσει σε όλους την πρω-
τοπόρα και αυστηρά προσωπική (ίσως και γι' αυτό οικο-
υμενική) μέθοδό του στο τι μπορεί να σημαίνει τεκμηρίω-
ση στην εποχή της υπερπληροφόρησης.

Στα 15 αυτά χρόνια το ελληνικό ντοκιμαντέρ έζησε την
περίοδο της μεγάλης του άνθησης - και δεν μιλάει κανείς
μόνο σε επίπεδο αριθμών. Και δεν υπάρχει κανείς που
μπορεί να αρνηθεί πως η «Αγέλαστος Πέτρα» υπήρξε η
αφετηρία ενός άτυπου κινήματος που ήθελε ένα φιλμ τεκ-
μηρίωσης - όταν αυτό έχει φτιαχτεί με γνώση, αγάπη και
μιλάει ταυτόχρονα γι' αυτό που τεκμηριώνει και την εποχή
μέσα στην οποία γεννιέται, να αφορά πολλούς περισσό-
τερους απ' όσους εδώ και χρόνια ταύτιζαν τη λέξη «ντοκι-
μαντέρ» με την τηλεόραση ή με κάτι «που αφορά λίγους».

Ολα αυτά λοιπόν τα χρόνια, ο Φίλιππος Κουτσαφτής
βρισκόταν ταυτόχρονα σε δύο ή και περισσότερους τόπο-
υς. Στη Ζάκρο, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, όπου εδώ
και δύο δεκαετίες συμπληρώνει τα κομμάτια ενός ντοκι-
μαντέρ με φόντο το Μινωικό Ανάκτορο και στα χωριά της
Τεγέας στην Αρκαδία όπου έφτασε μετά από μια πρόσ-
κληση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινό-
πουλος - Βιοχάλκο.

«Η ταινία είναι μια περιπλάνηση κάποιων ετών στην
Τεγέα, όπου υπάρχουν 18 χωριά με ελάχιστους κατοίκο-
υς και μεγάλη ιστορία. Υπάρχει επίσης ο συγκλονιστικός
ναός της Αλέας Αθηνάς, καθώς και πολλά γοητευτικά
μυθολογικά στοιχεία. Πέρα από το ιστορικό και μυθολο-
γικό πλαίσιο της αρχαιότητας, η Αρκαδία συνδέεται και με
έναν μύθο που ήρθε από τη Δύση, το μύθο του Διαφωτι-
σμού. Η ευδαίμων Αρκαδία συμβόλιζε τον επίγειο παρά-
δεισο του άδολου έρωτα προ του προπατορικού αμαρτή-
ματος. Από τους διανοούμενους του Διαφωτισμού δεν
επισκέφτηκε κανείς την πραγματική Αρκαδία κι αυτός ο
μύθος δεν ρίζωσε στον ελλαδικό χώρο.»

Ετσι περιγράφει ο ίδιος ο Φίλιππος Κουτσαφτής το
«Αρκαδία Χαίρε» που βγαίνει  στις ελληνικές αίθουσες και
μιλάει στο Flix για το χρόνο που περνάει, τη σημασία της
γνωριμίας με ένα τόπο, την τεκμηρίωση στην εποχή μας
και όλα όσα κάνουν ένα κινηματογραφιστή να μπορεί να
επιβιώνει στην εποχή μας.

Γιατί χρειάζεται/χρειάζεστε τόσο χρόνο για να

ολοκληρώσετε κάθε νέο ντοκιμαντέρ;

Χωρίς αμφιβολία αυτό είναι ένα δικό μου ελάττωμα!
Eχω την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος με βοηθάει να θερα-
πεύω ως ένα βαθμό την ανεπάρκειά μου!

Αν δεν υπήρχε η ανάθεση για το «Αρκαδία Χαίρε»
θα φτάνατε ποτέ τόσο βαθιά σε αυτόν τον τόπο;

Ευχαριστώ θερμά το Κοινωφελές Ιδρυμα Μ.Στασινό-
πουλος-Βιοχάλκο για την ανάθεση αυτής της ταινίας.
Ωστόσο μόνο να δεις βαθιά ένα τόπο έχει αξία, αυτό απο-
τελεί μέρος της κατανόησης του κόσμου και της αναζήτ-
ησης της ταυτοτητάς μας.

Πόσο σας πλούτισε το ταξίδι στην Αρκαδία; Τι μάθ-
ατε για τον εαυτό σας που δεν ξέρατε πριν από το
ντοκιμαντέρ;

Με πλούτισε αρκετά όσο σε πλουτίζει μια μακρόχρονη
περιπλάνηση σε ένα τόπο. Ελπίζω ότι μέρος αυτού του
πλούτου να περνάει στον θεατή, αυτό είναι και το μέγιστο
ζητούμενο, τα υπόλοιπα είναι ήσσονος σημασίας.

Είναι αλήθεια πως η «Αγέλαστος Πέτρα» παραμένει
μια εμπειρία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από κανέναν
που την έζησε. Εσείς πώς την κρατάτε στη μνήμη
σας;

Την κρατάω σαν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου
που ετύχησε να το μοιραστώ με πολλούς ανθρώπους
που δεν με γνώριζαν κι ούτε τους γνώριζα!

Βλέποντας το ντοκιμαντέρ να ανθίζει σε κάθε του
μορφή τα τελευταία χρόνια, ποια είναι η δική σας
εικόνα σήμερα για την «τεκμηρίωση»;

Μποτίλια στο πέλαγο!!
Νοσταλγία, ιστορική μνήμη, κριτική του παρόντος:

ποια άλλα στοιχεία ορίζουν την φιλοσοφία σας γύρω
από το ντοκιμαντέρ;

Νοσταλγία, μνήμη, ιστορία, κριτική που παρόντος, δεν
έχω άλλα στοιχεία που να ορίζουν την φιλοσοφία μου
γύρω απ το ντοκυμαντέρ. Μακάρι να μπορούσα να
διαχειριστώ και αυτά με επάρκεια!

Τι πιστεύετε ότι έχετε διδάξει σε κάποιον νεότερο
με τα ντοκιμαντέρ σας;

Για τους νεότερους δεν γνωρίζω να σας πώ. Λογικό
είναι να έχουν πάρει κάτι όπως και εγώ έχω πάρει απ
τους παλιότερους. Τα παιδιά όμως που δουλεύουμε μαζί
πρέπει να έχουν διδαχθεί πάρα πολλά, όχι γιατί με ακούν
να λέω διάφορες σοφίες (!!!!) αλλά γιατί μαθαίνουν από τα
τόσα λάθη μου.

Πώς αντέχει ένας κινηματογραφιστής σε αυτήν την
εποχή;

Αντέχει με μεγάλες δυσκολίες, όπως το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα σήμερα. Αλλά
ΠΡΟΣΟΧΗ!! για την περίπτωσή μας, το πιο δύσκολο δεν
είναι να λύσει κανείς τα οικονομικά ή τεχνικά προβλήμα-
τα. Το πιο δύσκολο, ήταν πάντα και είναι, νά βρείς το
«δρόμο»’ προκειμένου να αφηγηθείς μια ιστορία.

Ποιος θα θέλατε να είναι ο επόμενος τόπος στον
οποίο θα «ζήσετε» για τα επόμενα χρόνια;

Η Ζάκρος με το Μινωικό ανάκτορο, στο ανατολικό άκρο
της Κρήτης, εκεί «ζω» περισσότερο από δυο δεκαετίες.
Στα επόμενα χρόνια θα ολοκληρωθεί. Επίσης κάνω και
μια ταινία ντοκιμαντέρ για την Αίγινα!

Το «Αρκαδία Χαίρε» παίζεται στην Αθήνα στους
κινηματογράφους Ααβόρα και στην Ταινιοθήκη και
στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.

«Ο χρόνος με βοηθάει να θεραπεύω την ανεπάρκειά
μου»: Ο Φίλιππος Κουτσαφτής μιλάει στο Flix

Θα διαγράφονται χρέη έως
20.000 ευρώ- Τα επτά κριτήρια

Την ευκαιρία να διαγράψουν τα χρέη τους προς το
Δημόσιο θα έχουν πολίτες, που πληρούν επτά
συνολικά κριτήρια.

Σύμφωνα με το «Έθνος» τα χρέη προς το Δημόσιο που
μπορούν να διαγραφούν, είναι οφειλές προς την εφορία,
τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους μέχρι 20.000

ευρώ.
Τα κριτήρια για τη διαγραφή των οφειλών είναι τα εξής:
Ο οφειλέτης να μην έχει ακίνητη περιουσία.
Να μην έχει κάνει καμία πράξη διάθεσης περιουσίας τα

τελευταία τρία χρόνια.
Να μην έχει στην κατοχή του άλλα περιουσιακά

στοιχεία και καταθέσεις ως 1.000 ευρώ.
Να μην έχει κανένα εισόδημα ένα χρόνο πριν την

αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη διαγραφή του χρέους.
Να μην υπάρχει ενυπόθηκο δάνειο στο όνομά του.
Το ύψος των χρεών προς τράπεζες και Δημόσιο να μην

ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ 
Να έχει δείξει καλή πρόθεση για συνεργασία με τις τρά-

πεζες ως προς την αποπληρωμή των χρεών του.
Αμέσως μόλις ο οφειλέτης κάνει την αίτηση στο Ειρη-

νοδικείο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις πετυχαίνει την
άρση κάθε δίωξης σε βάρος του και ταυτόχρονα για 18
μήνες πετυχαίνει προσωρινή απαλλαγή από τα χρέη.

Εάν μετά την παρέλευση του 18μήνου αποδειχθεί ότι η
οικονομική κατάσταση του οφειλέτη εξακολουθεί να μην
του επιτρέπει να αποπληρώσει τα χρέη του, τότε απα-
λάσσεται πλήρως από το υπόλοιπο των υποχρεώσεών
του.

Σε χαμηλά επταετίας η
ανεργία στη Βρετανία

Στο χαμηλότερο σημείο από τα μέσα στου 2008
μειώθηκε η ανεργία στη Βρετανία. 

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, το ποσοστό
μειώθηκε στο 5,4% μεταξύ του Ιουνίου και του
Αυγούστου από 5,5% το προηγούμενο τρίμηνο, όπως
ανακοίνωσε η στατιστική αρχή της χώρας.

Οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέ-
μεναν το ποσοστό να παραμείνει αμετάβλητο. 

Ο ρυθμός αύξησης των αποδοχών, εκτός των επιδο-
μάτων, επιβραδύνθηκε στο 2,8% από το 2,9%.

Ο αριθμός των εργαζομένων  αυξήθηκε κατά 140.000
στα 31,1 εκατ. τους τελευταίους τρεις μήνες. 



Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-7

Μειώσεις στις αμοιβές διοίκησης και
αναδιάρθρωση στα ΕΛΠΕ

Σημαντικές μειώσεις στις
αμοιβές της διοίκησης αλλά
και αναδιάρθρωση του

ομίλου αποφάσισε το Διοικητικό
Συμβούλιο των ΕΛΠΕ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι
νέοι Γενικοί και Ανώτεροι Διευθυντές
των ΕΛΠΕ  θα λαμβάνουν ετήσιες
σταθερές αμοιβές μειωμένες κατά
15% από τους αντίστοιχους μέσους
όρους που ισχύουν σήμερα ενώ ο
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος μειώνουν τις
σταθερές ετήσιες αμοιβές τους κατά
10% και τις μεταβλητές αμοιβές τους κατά 40%. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο των
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, με τη συμμετοχή και των 2 νέων μελών που διόρισε το
Ελληνικό Δημόσιο σε αντικατάσταση ισαρίθμων, συνεδρίασε στις 15.10.2015 και ενέκρ-
ινε:

1) Τη δραστική αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Ομίλου, με έμφαση σε
κρίσιμους τομείς, στο πλαίσιο της οποίας:

- Αναβαθμίζονται σε Γενικές Διευθύνσεις και αναδιοργανώνονται η Διεύθυνση Εσωτε-
ρικού Ελέγχου Ομίλου, η Διεύθυνση Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων και οι
ενοποιημένες Υπηρεσίες Εμπορίας.

- Επίσης αναβαθμίζονται και αναδιοργανώνονται οι Διευθύνσεις Ασφάλειας, Υγιεινής
και Περιβάλλοντος των Διυλιστηρίων, Προμηθειών Ομίλου και Πληροφορικής και
Συστημάτων Ομίλου.

- Τοποθετούνται 3 νέοι Γενικοί Διευθυντές, 8 Ανώτεροι Διευθυντές και 8 Διευθυντές,
όλοι προερχόμενοι από το έμπειρο και δοκιμασμένο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου

2) Τη μείωση των συνολικών ετήσιων αμοιβών του Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ και
του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των Ανώτερων και Ανώτατων Διευθυντικών
στελεχών. Συγκεκριμένα:

- Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μειώνουν τις σταθερές ετή-
σιες αμοιβές τους κατά 10% και τις μεταβλητές αμοιβές τους κατά 40%.  Στο εξής, οι νέοι
Γενικοί και Ανώτεροι Διευθυντές θα λαμβάνουν ετήσιες σταθερές αμοιβές μειωμένες
κατά 15% από τους αντίστοιχους μέσους όρους που ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, επα-
νεξετάζεται η μισθολογική πολιτική στελεχών του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση, εντός
του 2015, της ετήσιας έρευνας αμοιβών από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, η
οποία λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις και συνθήκες στην οικονομία και την κοινωνία.

3) Τον πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό, τους στόχους και τις δράσεις του Ομίλου για
την περίοδο 2016-2020.

- Η υλοποίηση του διετούς προγράμματος ολιστικής ασφάλειας που εκπονήθηκε λαμ-
βάνοντας υπόψη και προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας
και προστασίας του

- Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών
σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου.

- Συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.
- Μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την καλύτε-

ρη επικοινωνία με τους εργαζόμενους του Ομίλου, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία
κλίματος αριστείας, εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των συστημά-
των αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, την αμεροληψία, αξιοκρατία και
αναγνώριση των δεξιοτήτων και της προσφοράς

- Η περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου. Η κερδοφορία του Α΄ Εξαμή-
νου 2015 (EBITDA 299 εκατ. ευρώ) συνεχίστηκε και το Γ΄ Τρίμηνο ενώ αναμένεται να
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ως το τέλος του έτους. Για το 2016, στόχος είναι το EBIT-
DA  να υπερβεί τα 650 εκατ. ευρώ ενώ, για την περίοδο 2017-2020, στόχος είναι να υπε-
ρβεί τα 800 εκατ. ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, τίθεται ο στόχος της σημαντικής μείωσης
του δανεισμού.

Κτηματολόγιο : Παράταση
δύο εβδομάδων 

Καρπούς απέφ-
ερε η κινητο-
ποίηση δήμων

,μηχανικών και απλών
δημοτών  ώστε να
δοθεί παράταση στην
υποβολή αιτήσεων
διόρθωσης ή ένστασης
κατά των κτηματολο-
γικών στοιχείων.

Σύμφωνα με ενημέρ-
ωση από την «Εθνικό
Κτηματολόγιο και Χαρ-
τογράφηση Α.Ε» παρα-
τείνεται έως τη Δευτέρα
2 Νοεμβρίου 2015, η
προθεσμία υποβολής
αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, κατά των στοιχείων της Ανάρτησης του Κτηματο-
λογίου για τους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Θρακο-
μακεδόνων, Καματερού, Φυλής και την κοινότητα Κρυονερίου.

Την παράταση αποφάσισε η «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ, λόγω της
έντονης κινητοποίησης των πολιτών και της αύξησης των αιτήσεων διόρθωσης ή ένστα-
σης,

Το ωράριο λειτουργίας (από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου) είναι: καθημερινά  9:00 έως
17:00  και κάθε Τετάρτη 09:00 έως 20:00

Όσοι πολίτες επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να  ελέγξουν την καταγραφή της ιδιοκ-
τησίας τους στο Κτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktima-
tologio.gr (στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), στην Ενότητα:
Κτηματογράφηση → Ανάρτηση,  ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, ενώ η
αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Με την απόφαση αυτή, δίνεται επαρκής χρόνος στους πολίτες, προκειμένου να τακ-
τοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες, ενώ παράλληλα μπορούν να ελέγξουν και από το σπίτι
ή το γραφείο, την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο www.ktimatologio.gr.

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης:  Αριστοτέλους 26 και Ύδρας, Αχαρναί, τηλ:
210-2460812 – 3

Λειτουργεί καθημερινά (9:00 – 17:00) και κάθε Τετάρτη (9:00 – 20:00)
Πληροφορίες: 210-6505600, www.ktimatologio.gr

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 14 Οκτω-
βρίου, το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Αχαρνών στα γραφεία του, σε συνεργασία με την Ελληνική Σχολή Κυνηγετι-

κής Σκοποβολής (www.greekshooting.gr), με πλήθος κόσμου αποτελούμενο όχι μόνο
από τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και από απλούς φίλους.

Ομιλητής ήταν ο Κος Μπάμπης Αιγινήτης, Διπλωματούχος Προπονητής Ακαδημίας
της Διεθνούς Σκοπευτικής Ομοσπονδίας I.S.S.F., της Αγγλικής Σκοπευτικής Ομοσπον-
δίας C.P.S.A. και της Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διαλευκάνθηκε κάθε απορία των παρευρισκομένων
σχετικά με την ασφαλή χρήση του κυνηγετικού όπλου,  την πρόληψη των κυνηγετικών
ατυχημάτων, καθώς και την σωστή σκόπευση στο κυνήγι.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του και σε
αυτή την εκδήλωση, όπως και σε κάθε δράση του Συλλόγου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                        ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ποινική δίωξη για τo πλημμέλημα της
παράβασης καθήκοντος στη Σαββαΐδου

Ονόμος 3845/2010 προβλέπει ότι ο Ειδικός Φόρος εισπράττεται από τους τηλε-
οπτικούς σταθμούς και αποδίδεται στο Δημόσιο την 20η ημέρα κάθε μήνα για
τα έσοδα του προηγούμενου

Ποινική δίωξη για τo πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος ασκήθηκε στην Γενική
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών.

Το αδίκημα συνίσταται σύμφωνα με τη δίωξη, το ότι η κ. Σαββαΐδου, στις 12 Ιανουα-
ρίου 2015, λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, με απόφασή της έδωσε μεγαλύτε-
ρο χρονικό περιθώριο στους τηλεοπτικούς σταθμούς από αυτό που προέβλεπε ο νόμος
προκειμένου να αποδώσουν στο Δημόσιο το 20% που εισπράττουν για λογαριασμό του
επί της αξίας των διαφημίσεων.

Συγκεκριμένα, ο νόμος 3845/2010 προβλέπει ότι ο Ειδικός Φόρος εισπράττεται από
τους τηλεοπτικούς σταθμούς και αποδίδεται στο Δημόσιο την 20η ημέρα κάθε μήνα για
τα έσοδα του προηγούμενου.

Η απόφαση της 12ης Ιανουαρίου από την κ. Σαββαΐδου, η οποία δημοσιεύτηκε λίγες
ημέρες αργότερα στο ΦΕΚ, προέβλεπε ότι η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την
20η Ιανουαρίου για έσοδα του προηγούμενου έτους.
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Σταθάκης: Βαθιά τομή στο φορολογικό -
Αναμόρφωση Δημόσιας Διοίκησης - Νέα

εργαλεία δανεισμού

Τα κομβικά
σημεία της
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς

πολιτικής της κυβέρν-
ησης απαρίθμησε ο
υπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού Γιώργος Σταθάκ-
ης κατά την διάρκεια
σημερινής ομιλίας του: 

Η εφαρμογή των
συμφωνηθέντων και η
πρώτη αξιολόγηση το
Νοέμβριο, η ανακεφα-
λαιοποίηση των τρα-
πεζών - ένα θέμα που συνδυάζεται με τη βιώσιμη και δίκαιη διαχείριση των κόκκινων
δανείων - η ελάφρυνση του χρέους μετά το 2022 και οι συνδυασμένες αλλαγές που πρέ-
πει να γίνουν στη χώρα και αφορούν τις συνθήκες οικονομικής ανάκαμψης. Τέλος έκανε
λόγο ο υπουργός για ένα κύμα μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση ώστε να επι-
τευχθεί ένα κράτος με προστασία των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και εκτίμησε ότι
"αν γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις μπορούμε να αφήσουμε
πίσω μας τα βαθιά τραύματα που άφησε απάνω μας η κρίση των προηγούμενων πέντε
ετών".

Στο ζήτημα της φορολογίας ο κύριος Σταθάκης μίλησε για "μεγάλη τομή" μέσω της
φορολογικής μεταρρύθμισης που ετοιμάζεται. 

Στο πλαίσιο αναμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης ανέφερε ότι αναλαμβάνονται
πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν όλο το πλέγμα συναλλαγών με το δημόσιο. Περαι-
τέρω ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον με
έμφαση στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Εξάλλου, όπως είπε, η κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εργαλείων χρημα-
τοδότησης πέρα από τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό και την αντιστοίχησή τους με τις
ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Δεν παρέλειψε τέλος ο υπουργός να αναφερθεί στην σημασία της απασχόλησης στο
νέο αναπτυξιακό μοντέλο με βάση την αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού που
διαθέτει η χώρα.

«Το νέο ΕΣΠΑ είναι δομημένο και επικεντρώνεται στη νεανική επιχειρηματικότητα, την
καινοτόμο και μικρομεσαία επιχείρηση και εκεί στρέφεται το 1/3 των πόρων» σημείωσε
ο κ. Σταθάκης.

Πρόεδρος ΣΕΒ: Απαιτείται θεσμική συνέχεια, σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου
Στην ίδια περίσταση, κατά τις εργασίες του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊ-

κής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO), που διοργανώνει ο
Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), ο πρόεδρος του ΣΕΒ
Θεόδωρος Φέσσας υπογράμμισε ότι την ανάπτυξη μόνο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να
την επιτύχει. 

«Όλοι οι υπόλοιποι είναι βοηθητικοί μοχλοί» είπε και συνέχισε ότι οι επιχειρήσεις
πλήρωσαν πολύ ακριβά τον πολιτικό κύκλο . 

«Στα έξι χρόνια της κρίσης και της ύφεσης οι πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις
οδήγησαν στο να φανεί ότι οι θεσμοί είναι ανίκανοι να υποστηρίξουν την ανάπτυξη»
σημειώνοντας παράλληλα ότι «η ανάκαμψη οι εξαγωγές, οι θέσεις εργασίας θέλουν
θεσμική συνέχεια, σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου.»

Το Ποτάμι για ασφαλιστικό: Βαρύ το
κόστος του λαϊκισμού των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Το Ποτάμι επισημαίνει ότι οι
διεθνείς οργανισμοί προέβλε-
παν ότι οι στερήσεις του

ελληνικού λαού θα οδηγήσουν σε
ανάπτυξη το 2015 και το 2016

«Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να
πληρώνουμε ακριβά το κόστος του
λαϊκισμού», αναφέρει για το ασφαλι-
στικό Το Ποτάμι, σημειώνοντας πως
«οι περικοπές στις συντάξεις δεν είναι
αποτέλεσμα μόνο της γήρανσης του
πληθυσμού και της εισφοροδιαφυγής,
αλλά είναι κυρίως η αναγκαστική λύση
για μια κυβέρνηση που δεν μπορεί και
από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας».

Το Ποτάμι επισημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν ότι οι στερήσεις του
ελληνικού λαού θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη το 2015 και το 2016, «η καταστροφική πολι-
τική όμως των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οδήγησε σε νέα λουκέτα και νέα ύφεση». «Αυτά αντι-
στοιχούν σε εκατοντάδες χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας και εκατοντάδες εκατομμύρ-
ια μείον στα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια στιγμή η Ιρλανδία, που μπήκε αργότερα από
μας σε μνημόνιο και βγήκε νωρίτερα, ανακοινώνει στον προϋπολογισμό που κατέθεσε
για το 2016 αυξήσεις στις συντάξεις», αναφέρει.

Νέο βελτιωμένο app από την ΔΕΗ για
τους πελάτες της

Το 2011 η ΔΕΗ, ανταποκρινόμενη στις
απαιτήσεις των πελατών της για άμεση
και αξιόπιστη εξυπηρέτηση από κάθε

σημείο, λάνσαρε την πρώτη εφαρμογή της για
κινητά τηλέφωνα και tablets iOS και Android,
πρωτοπορώντας στην ελληνική αγορά υπηρε-
σιών κοινής ωφελείας.

Σε αυτό το διάστημα η ΔΕΗ, απέκτησε περισ-
σότερους από 63.000 χρήστες που χρησιμοποι-
ούν την εφαρμογή από όπου και αν βρίσκονται
για να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, όπου και αν βρίσκονται.

Τώρα, η ΔΕΗ θέτει στη διάθεση των 7.500.000 πελατών της νέο, βελτιωμένο app, με
σύγχρονο σχεδιασμό και πρόσθετες λειτουργικότητες.

Το νέο app είναι διαθέσιμο για iOS & Android smartphones και tablets ώστε να είναι
συμβατό με κάθε συσκευή και ταυτόχρονα ενσωματώνει το σύνολο των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών της ΔΕΗ με τρόπο εύχρηστο, παρέχοντας πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες της ΔΕΗ, όπως:

Υπηρεσία e-bill info, που δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης λογαριασμών του τελευταίου
12μήνου για όλα τα ακίνητα των πελατών. Επιπλέον, ο πελάτης ενημερώνεται με τον
τρόπο που θα επιλέξει (SMS, push notification ή mail) ταυτόχρονα με την έκδοση του
λογαριασμού του για τα βασικά στοιχεία, όπως το ποσό και η ημερομηνία πληρωμής.

Εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση, με δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης αποστο-
λής του λογαριασμού και γρήγορη πρόσβαση στα συστήματα των τραπεζών που υπο-
στηρίζουν την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΗ με e-banking.

Εύρεση μέσω Google maps των πλησιέστερων σημείων για την εξόφληση των λογα-
ριασμών, αλλά και των σημείων εξυπηρέτησης ΔΕΗ.

Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία με τη ΔΕΗ
Πρόσβαση στα επίσημα κανάλια της ΔΕΗ στα κοινωνικά δίκτυα.
Σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ για ενημέρωση σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές

ρεύματος και τηλεφωνική επικοινωνία με το κέντρο βλαβών κάθε περιοχής.
Τέλος, η νέα εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ειδοποιήσεις για θέματα που

αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών ανά γεωγραφική περιοχή, παρέχοντας πολύτι-
μες πληροφορίες κατά περίπτωση.
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Χουλιαράκης: Στόχος της Αθήνας η αισθητή μείω-
ση της ετήσιας δόσης εξυπηρέτησης του χρέους

Σε συνέντευξή
του στην
Süddeutsche

Zeitung ο Γιώργος Χου-
λιαράκης, αναπληρω-
τής υπουργός Οικονο-
μικών και επικεφαλής
των διαπραγμα-
τεύσεων με τους δανει-
στές, τονίζει ότι στόχος
της Αθήνας είναι η
«αισθητή μείωση της
ετήσιας δόσης
εξυπηρέτησης του
χρέους με στόχο την
ευχέρεια κινήσεων στην αντιμετώπιση πχ. της ανεργίας. 

Στην παρέμβαση της γερμανίδας δημοσιογράφου ότι το Βερολίνο αναμένεται να προ-
βάλλει αντίσταση ο Γ. Χουλιαράκης απαντά: «Θα είναι, δίχως αμφιβολία, σκληρές οι δια-
πραγματεύσεις (…) »

Αναφερόμενος στα capital controls, o αναπληρωτής υπ. Οικονομικών επισημαίνει:
«Θέλουμε να τα τερματίσουμε το συντομότερο. Ήδη οι έλεγχοι έχουν χαλαρώσει. Ανα-
μένω, αν διατηρηθεί η τωρινή σταθερότητα, να αρθούν το πρώτο τρίμηνο του 2016,
ίσως στα τέλη Μαρτίου».

Για το κλίμα που επικρατεί σήμερα μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών μετά από τις μαρ-
αθώνιες και σκληρές διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιρού, ο Γ. Χουλιαράκης
δηλώνει μεταξύ άλλων: «…Παρά τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές υπάρχει μια
σχέση συνεργασίας. 

Είμαστε κομμάτι της Ευρώπης και θέλουμε να συναποφασίζουμε την πορεία που
παίρνει η Ευρώπη. Και εκεί υπάρχει μόνο ένας δρόμος: η συμμετοχή και όχι η
αποχώρηση. (…) Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι μια λογική δημοσιονομική πολιτική, η
οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη πηγαίνουν μαζί. Παλαιότερες κυβε-
ρνήσεις αγνόησαν παντελώς την κοινωνική δικαιοσύνη. Όμως το να αποδίδεται
σημασία μόνο στην κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά
δεδομένα, δεν οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο. Αυτή είναι η
ατζέντα για το μέλλον της αριστεράς. Είναι ένας διαρκής αγώνας και γι αυτόν απαι-
τούνται σύμμαχοι (σ.σ. στην Ευρώπη)».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε
την Ελλάδα για τα λύματα στην Αττική

Έξι οικισμοί δεν
είναι εξοπλι-
σμένοι με

συστήματα συλλογής ή
επεξεργασίας αστικών
λυμάτων 

Με αφορμή το
γεγονός ότι στους οικι-
σμούς της Λευκίμμης,
του Μαρκόπουλου, του
Κορωπίου, της Νέας
Μάκρης, της Ραφήνας
και της Αρτέμιδας δεν
λειτουργούν ακόμη,
πλήρως, συστήματα
συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της ΕΕ
καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα σε κατ' αποκοπήν ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ και σε
χρηματική ποινή 3,64 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, ως προς τη
συμμόρφωση της χώρας με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το Λουξεμβούργο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
είχε διαπιστώσει την παράβαση της Ελλάδας πρώτη φορά με απόφαση του 2007.

Η επί του θέματος οδηγία της ΕΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη μεριμ-
νούν ώστε όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 15.000 να διαθέτουν
δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και να επεξεργάζονται τα λύματά τους πριν από
την απόρριψη.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα
«παρέβη την υποχρέωση εκτέλεσης της απόφασης του 2007, καθόσον, κατά την
εκπνοή της προθεσμίας που έταξε η Επιτροπή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής
(25 Απριλίου 2011), οι έξι επίμαχοι οικισμοί εξακολουθούσαν να μην είναι εξοπλισμένοι
με συστήματα συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων».

Όσον αφορά τη χρηματική ποινή, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η έλλειψη ή η ανεπάρκεια
συστημάτων συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι ικανές να βλάψουν
το περιβάλλον και πρέπει να λογίζονται ως ιδιαιτέρως σοβαρές». Ωστόσο, το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο παρατηρεί, ως ελαφρυντική περίσταση, ότι, λαμβανομένου υπόψη του
σχετικά μικρού αριθμού των οικισμών που δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, η βλάβη στο
περιβάλλον είναι λιγότερο σημαντική από εκείνη που διαπιστώθηκε το 2007. Ομοίως,
«λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Ελλάδα και αναγνώρισε η Επι-
τροπή».

Για τον υπολογισμό της χρηματικής ποινής, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η διάρκεια
της παράβασης που προσάπτεται στην Ελλάδα είναι σημαντική, ήτοι σχεδόν οκτώ έτη
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του 2007. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήρ-
ιο έλαβε υπόψη τη μείωση της ικανότητας πληρωμής της Ελλάδας, δεδομένου ότι το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας, εν τω μεταξύ, όντως, μειώθηκε.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Δικαστήριο έκρινε ενδεδειγμένο να επιβάλει στην
Ελλάδα, από σήμερα, προοδευτικώς μειούμενη χρηματική ποινή, ύψους 20.000 ευρώ
ανά ημέρα, ήτοι 3,64 εκατομμύρια ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, το πραγματικό
ποσό της οποίας πρέπει να υπολογίζεται στο τέλος κάθε εξάμηνης περιόδου, λαμβανο-
μένου, κάθε φορά, υπόψη του αριθμού μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού που συμμο-
ρφώθηκαν με την απόφαση του 2007.

Όσον αφορά το κατ' αποκοπήν ποσό, αποφάσισε να επιβάλει στην Ελλάδα την κατα-
βολή ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ.
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To αγωνιστικό πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου στην Δυτική
Αττική Από την γραμματεία της

ΕΠΣΔΑ ανακοινώθηκε το αγωνιστικό
πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην
Α΄και Β΄κατηγορία. Αναλυτικά.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο
17/10/15
16:00

ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Σάββατο
17/10/15
16:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Σάββατο
17/10/15
16:00

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή
18/10/15
11:00

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ
Κυριακή
18/10/15
16:00

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Κυριακή

18/10/15
16:00

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κυριακή
18/10/15
16:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο
17/10/15
16:00

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή
18/10/15
11:00

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Κυριακή
18/10/15
16:00

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κυριακή
18/10/15
16:00

.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή
18/10/15
16:00

Αίτημα οικονομικής στήριξης για τα νησιά -
Οι θέσεις του Τσίπρα στη Σύνοδο

Θέμα οικονομι-
κής στήριξης
των περιοχών

που δέχονται τη
μεγαλύτερη πίεση από
τις προσφυγικές ροές
αναμένεται να θέσει ο
πρωθυπουργός, Αλέξ-
ης Τσίπρας κατά την
παρέμβασή του στη
Σύνοδο Κορυφής, που
είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με κυβερν-
ητικές πηγές, υπάρχει
σημαντική οικονομική
επιβάρυνση στα ελληνικά νησιά που υποδέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες, ενώ
και ο ελληνικός στρατός υφίσταται πιέσεις καθώς έχουν αυξηθεί τα έξοδα και παράλληλα
περικόπτονται οι δαπάνες λόγω προγράμματος.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να θέσει το ζήτημα των Αφγανών οι οποίοι δε
δικαιούνται άσυλο, παρ΄ όλο που κάποιοι από αυτούς έρχονται από εμπόλεμες ζώνες.
Το τρίτο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθεί ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρέμβασή του,
είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ταυτοποίηση και την επανεγκατάσταση των
προσφύγων απευθείας από τις χώρες στις οποίες φιλοξενούνται εκτός ΕΕ, όπως είναι
η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος.

Νωρίτερα, προσερχόμενος, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνε-
ργαστεί με την Τουρκία, «πάντα επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο της
ενταξιακής διαδικασίας της χώρας με την ΕΕ». Τόνισε ακόμη ότι η σημερινή Σύνοδος
είναι σημαντική, καθώς το ζητούμενο είναι η εξεύρεση λύσης στο θέμα της προσφυγικής
και ανθρωπιστικής κρίσης.

Τέλος, οι κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν πως ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά
Ολάντ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα την επόμενη Πέμπτη και
Παρασκευή, 22 και 23 Οκτωβρίου.

To αγωνιστικό πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική
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Μείωση στο κόστος χρήσης του
πλαστικού χρήματος σε δύο μήνες

Σε ισχύ τίθεται απο τις 9
Δεκεμβρίου η εφαρμογή
του κανονισμού της Ε.Ε.

για τη μείωση των διατραπεζικών
προμηθειών που θα οδηγήσει σε
σημαντική μείωση στο κόστος χρή-
σης του πλαστικού χρήματος.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή»,
πρόκειται για την προμήθεια που
πληρώνει η τράπεζα - αποδέκτης
μιας συναλλαγής, στην τράπεζα
που έχει εκδώσει την κάρτα, το
ύψος της οποίας διαμορφώνεται σήμερα στη χώρα μας από 1-1,25 ευρώ για τις πιστω-
τικές κάρτες και από 0,40-0,70 ευρώ για τις χρεωστικές. Η πρόταση κανονισμού προβ-
λέπει τη μείωση της προμήθειας σε 0,30 ευρώ για τις πιστωτικές και σε 0,20 ευρώ για
τις χρεωστικές κάρτες.

Ο τελικός στόχος είναι η μείωση των προμηθειών που πληρώνουν οι έμποροι, που
αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα της συναλλαγής και η μετακύλιση του οφέ-
λους στους τελικούς καταναλωτές. Έτσι, η μείωση των διατραπεζικών προμηθειών θα
συμπαρασύρει προς τα κάτω το κόστος αποδοχής των καρτών στα τερματικά συστή-
ματα (POS), που αποτελεί πάγιο αίτημα του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου,
προκειμένου να διευρύνουν την αποδοχή των πιστωτικών και των χρεωστικών καρτών.

Σήμερα η μέση προμήθεια που πληρώνει ένα εμπορικό κατάστημα στην τράπεζα, η
οποία ενσωματώνει και τη διατραπεζική προμήθεια, διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο
2%-2,5% περίπου, με τις μεγάλες αλυσίδες να απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερες προ-
μήθειες, ακόμη και κάτω του 1%, λόγω του αυξημένου τζίρου που πραγματοποιούν με
κάρτες. Στο τελικό ύψος της προμήθειας σημαντικό ρόλο παίζει η γενικότερη σχέση του
εμπόρου ή του επαγγελματία, όπως το αν έχει δανειακά προϊόντα ή άλλα καταθετικά.

Ήδη, οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών μετά την επιβολή των capital controls
έχουν οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης του πλαστικού χρήματος από μεγάλη μερίδα
καταναλωτών, ενώ αυξητική είναι και η ζήτηση για εγκατάσταση τερματικών POS από
εμπόρους και επαγγελματίες, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την πελατεία, που
καταφεύγει στη χρήση των καρτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις:

• ο αριθμός των κατόχων χρεωστικών καρτών θα αυξηθεί έως τα τέλη του 2015 στα
11,4 εκατομμύρια και των πιστωτικών στα 3 εκατομμύρια

• ο τζίρος των χρεωστικών καρτών θα αυξηθεί στα 2,8 δισ. ευρώ και των πιστωτικών
στα 4,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό τζίρο μέσω πλαστικού χρήματος στα 7,3
δισ. ευρώ και

• ο αριθμός των εγκατεστημένων τερματικών POS, θα αυξηθεί στις 200.000.
Η μείωση των διατραπεζικών προμηθειών θα εξαλείψει και τα κίνητρα για τη χρήση

διαφορετικού τερματικού από κάθε τράπεζα.
Η διαδικασία αυτή θα απλοποιήσει ουσιαστικά και τη χρήση του τερματικού για τον

έμπορο, ο οποίος θα μπορεί μέσα από ένα μηχάνημα να διεκπεραιώνει όλες τις συναλ-
λαγές ανεξάρτητα από ποιος είναι ο εκδότης της κάρτας.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτός και ο στόχος για τη γενικευμένη χρήση πλαστικού
χρήματος στις καθημερινές συναλλαγές. Σύμφωνα με όλες τις έρευνες, η δυναμική είναι
μεγάλη, με δεδομένο ότι σήμερα οι πληρωμές με κάρτες αντιπροσωπεύουν μόνο το 6%
των συνολικών πληρωμών στη χώρα, ένα από τα μικρότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η
αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα μπορούσε να μειώσει τουλάχιστον κατά 25%
τη «μαύρη» οικονομία, η οποία ανθεί και πυροδοτείται και από την αύξηση του χρήμα-
τος σε φυσική μορφή που κυκλοφορεί στην αγορά.

ΙΟΒΕ: Ηπιότερη αλλά μεγαλύτερης
διάρκειας η ύφεση

Ηπιότερη του αναμενομένου,
αλλά μεγαλύτερης διάρκειας,
εκτιμά ότι θα είναι η ύφεση

στην ελληνική οικονομία, το Ίδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευ-
νών.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στην τριμ-
ηνιαία έκθεσή του, κατά το β' τρίμηνο
του τρέχοντος έτους το ΑΕΠ θα
σημειώσει υποχώρηση της τάξης του
1,5%, έναντι αύξησης 1,1% στο Α' εξάμηνο του έτους, οδηγώντας σε ετήσια υποχώρη-
ση της τάξης του 1,5%-2%.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην «Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικο-
νομία», «η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 1,6% στο δεύτερο τρίμηνο, ελαφ-
ρώς περισσότερο από ότι αναμενόταν, που διαμόρφωσε την αύξηση του ΑΕΠ στο σύνο-
λο του περασμένου εξαμήνου στο 1,1%, θα μετριάσει την υποχώρησή του στο σύνολο
του 2015».

Ως εκ τούτου, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι «η υποχώρηση του ΑΕΠ φέτος αναμένεται να δια-
μορφωθεί μεταξύ του 1,5% και 2,0%».

Παράλληλα, η έκθεση προβλέπει μικρή άνοδο της ανεργίας στο γ' τρίμηνο του 2015,
η οποία θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί στο τελευταίο τρίμηνό του.

Όπως επισημαίνει, όμως, λόγω της σημαντικής υποχώρησης της ανεργίας στο εξάμ-
ηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου φέτος, αυτή θα διαμορφωθεί φέτος ελαφρώς χαμηλότερα από
πέρυσι, στο 26% από 26,5%.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά επίσης ότι παρά την εκδήλωση παραγόντων οι οποίοι ασκούν αυξητι-
κές επιδράσεις στις τιμές, όπως οι υψηλότεροι έμμεσοι φόροι, η αποκλιμάκωση της ζήτ-
ησης φαίνεται ότι θα τις αντισταθμίσει σε σημαντικό βαθμό.

Έτσι, η υποχώρηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή έναντι της αντίστοιχης περ-
ιόδου θα συνεχιστεί, με τον αποπληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 1,8% φέτος.

Το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεσή του για την οικονομία παρατηρεί νέα εκτεταμένη
πτώση επενδύσεων στο -15% περίπου, λόγω της πολύ χαμηλής εμπιστοσύνης επεν-
δυτών, της αναμονής αποτελεσμάτων τρέχουσας & επόμενης αξιολόγησης , της πολύ
προσεκτικής πιστοδοτικής πολιτικής τραπεζών λόγω capital controls και των stress test
και τις δυσχέρειες στις εισαγωγές πάγιου κεφαλαίου.

Όπως τόνισε ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, η πορεία των επενδύσεων
θα διαφανεί τους επόμενους μήνες και θα έχει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας. Υπάρχει ανάγκη αλλά είναι και προϋπόθεση οι επενδύσεις να λειτο-
υργήσουν ως "καύσιμο" για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά ο κ. Βέττας, στη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης του ΙΟΒΕ.

Το ΙΟΒΕ γενικότερα εκτιμά ότι οι αντικειμενικές συνθήκες για την αναστροφή της αρν-
ητικής πορείας υπάρχουν.

Όμως, ένας ενδεχόμενος εφησυχασμός από τους υπεύθυνους για την οικονομική
πολιτική, όπως και μια πιθανή παρερμηνεία των δεδομένων θα έκρυβαν πολλούς κιν-
δύνους, προσθέτει.

Μεϊμαράκης: Το λαδάκι της Αριστεράς του
τίποτε τελειώνει «Ψηφίστε τα μέτρα μόνοι

σας γιατί είναι αντικοινωνικά, γιατί δημιουρ-
γούν πρόβλημα στην κοινωνία»

Tην κάθετη αντίθεση της ΝΔ στο πολυνομοσχέδιο, και το πόρισμα των Σοφών για
το ασφαλιστικό, επισήμανε στη Βουλή ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, επαναλαμβά-
νοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση καταψηφίζει επί της αρχής το επίμαχο

ν/σ, ενώ επιφυλάσσεται για τα άρθρα που αφορούν διαρθρωτικές αλλαγές. 
«Το λαδάκι της Αριστεράς του τίποτε τελειώνει, ο κόσμος κατάλαβε (...) Ψηφίστε τα

μέτρα μόνοι σας γιατί είναι αντικοινωνικά, γιατί δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία»
σημείωσε. 

«Το ν/σ κλείνει το μάτι στους κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδες... Πρώτα βάλατε στη λίστα
των 100 δόσεων και τους μεγαλοοφειλέτες, και τώρα τους χαρίζετε και άλλα προνόμια»
κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΝΔ, προσθέτοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση το ν/σ είναι
κατά των μικροοφειλετών. 

Κάνοντας λόγο για φοροκαταιγίδα, ο κ. Μεϊμαράκης προέβλεψε ότι «έρχονται και αλλά
πολλά χειρότερα μέτρα, εμφανίζονται σταδιακά οι προεκλογικές ουρές μετεκλογικά
βάζουν έχοντες όσους έχουν σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο».

«Στηρίζουμε τις αλλαγές που φέρνουν νέες επενδύσεις, επιχειρήσεις, νέες θέσεις
εργασίας, που στρέφονται ενάντια στη διαφθορά, κατά της φοροδιαφυγής, όχι σε περι-
κοπές στις συνταξεις, όχι σε μείωση του εισοδήματος των ασθενέστερων... Αυτά που
λέγαμε προεκλογικά δεν πρόκειται να αθετήσουμε μετεκλογικά» επισήμανε ο πρόεδρος
της ΝΔ. 

Για το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών ο κ. Μεϊμαράκης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι
«καταργεί τις συντάξεις στους υπερήλικες, αυξάνει τις εισφορές στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες.» 

Αίσθηση προκάλεσε νωρίτερα και η παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου που έψεξε
την κυβέρνηση πως για οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ρωτήσει την τρόικα. "Αφού ξεψ-
ηφίζουν αυτά που ψήφισαν οι ίδιοι πριν να πάρουν τα ποδαράκια τους και να πάνε στην
τρόικα που την κατήργησαν λεκτικώς πριν λίγους μήνες" είπε χαρακτηριστικά.

Τρ.Αλεξιάδης: Φέτος θα ισχύσει ό,τι
ίσχυσε και πέρσι στον ΕΝΦΙΑ

«Το νομοσχέδιο αυτό είναι μόνο τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της συμφωνίας»
δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης διευκρινίζοντας ότι
δεν είναι οι τελικές συνολικές φορολογικές αλλαγές, τις οποίες επεξεργάζεται και θα φέρει

η κυβέρνηση. «Κάναμε και θα κάνουμε αλλαγές γιατί δεν φοβόμαστε τη δημοκρατία», σημείωσε ο
κ. Αλεξιάδης, ενώ απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τον ΕΝΦΙΑ, έκανε λόγο
για υποκρισία της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

«Φέτος δεν αλλάζει τίποτα, θα ισχύσει ό,τι ίσχυσε και πέρσι. Απλά τακτοποιεί νομοθετικά αυτό
που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη συμφωνία. Με το νομοσχέδιο δεν μπαίνει νέος φόρος,
δεν αυξάνουμε τον ΕΝΦΙΑ, ορίζουμε ότι η κατάργηση απαλλαγής ισχύει από 1/1/2015. Πάμε να
υλοποιήσουμε αυτό που ψηφίσαμε», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο κ. Αλεξιάδης, «για λόγους μηχανογραφικούς σταματά η διαδικασία», ενώ σημείω-
σε πως με το νόμο που ψήφισε το προηγούμενο καθεστώς ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν χαριζόταν ούτε ένα
ευρώ, ενώ αντίθετα, με το νέο νόμο, θα χαρίζεται.

Ακόμα, για τη ρύθμιση των «100 δόσεων», ο κ. Αλεξιάδης υποστήριξε ότι στόχος είναι ο εξορθ-
ολογισμός του συστήματος αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απεγκλωβιστούν
από το οικονομικό αδιέξοδο.

«Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να φέρουμε προς υλοποίηση αυτό που ψηφίστηκε με τα προ-
απαιτούμενα. Γίνεται σαφέστατο ότι δεν χάνουν από τη ρύθμιση. Εκεί που ήταν τρεις μήνες μειώθη-
κε στον ένα μήνα. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται», τόνισε.

«Αποδείξαμε ότι η συμφωνία που υπογράψαμε ήταν πολιτική αναγκαιότητα με συγκεκριμένο
περιεχόμενο. Αντίθετα από εσάς που ήταν πολιτική λιτότητας και βαρβαρότητας, για εμάς είναι
πολιτική αναγκαιότητα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να πάμε τη χώρα δυο βήμα-
τα παραπέρα», επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Αλεξιάδης, επανήλθε στο θέμα της λίστας Λαγκάρντ και στη
φοροδιαφυγή, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ειδικά για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, εμείς ανοίξαμε το θέμα και είπαμε θα δοθεί
λύση. Για όσους αγωνιούν λοιπόν, τους λέμε ότι τελειώνει η ιστορία και θα έρθει η διάταξη».
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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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:6ΘΜΖΩΗ3-06Ρ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι  15/10/2015

Αρ. Πρωτ.:30069 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ,
ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ)
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό (σύμφωνα
με την Υ.Α. 11389/8.3.1993 –

ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3463/2006
Δ.Κ.Κ.), με σφραγισμένες προσφ-
ορές, για την «Προμήθεια υλικών
φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων
των τύπων, στύλων, βραχιόνων,
φωτιστικών, καλυμμάτων και παρ-
ελκόμενων)», με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
συνολικού προϋπολογισμού
€34.998,81  (τριάντα τέσσερις
χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα
οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα Χαϊδαρίου, Στρ.
Καραϊσκάκη 138 Χαϊδάρι, στις 23
Οκτωβρίου  2015, ημέρα Παρασ-
κευή και ώρα 10:30 π.μ.
Ώρα κατάθεσης προσφορών την
ημέρα του διαγωνισμού, αυτοπρ-

οσώπως στην αρμόδια επιτροπή:
10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνε-
ταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά και κοινοπραξία προμηθευτών. 
Το σχετικό τεύχος της μελέτης και
της προκήρυξης θα δίνονται από
το Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου
Χαϊδαρίου, που βρίσκεται στον 2ο
όροφο του Δημοτικού Καταστήμα-
τος.
Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως Χαϊδάρι Τηλ.:
2132047317, 2132047318  Fax:
210 5323635.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ  

Λείπουν 19,2 δισ. ευρώ από τα
έσοδα του Προϋπολογισμού

Τρομακτική υστέρηση,
ακόμη και σε σχέση με
τον αναθεωρημένο

στόχο του προυπολογισμού,
εμφανίζουν τα δημόσια έσοδα. 

Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, στο εννιάμηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015
η «μαύρη τρύπα» αγγίζει τα 5
δισ.  ευρώ, με τις συνολικές
εισπράξεις του κράτους να δια-
μορφώνονται σε 34,3 δισ. ευρώ.  

Το προσχέδιο που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα προβλέπει, με
βάση τον αναθεωρημένο στόχο, έσοδα ύψους 53,4 δισ. ευρώ (ενώ οαρχικός στόχος
ήταν 55,6 δισ. ευρώ) κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμ-
βρίου θα πρέπει να συγκεντρώσει εισπράξεις συνολικού ύψους 19,2 δισ. ευρώ! 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ταμειακά ο Προϋπολογισμός κλείνει τον Φεβρο-
υάριο και επομένως οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουα-
ρίου 2016, θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 2015, και όχι στου 2016. 

Από την άλλη συνεχίζεται η τακτική της υπερσυγκράτησης των δημοσίων δαπανών
με το ΓΛΚ να εξακολουθεί να πληρώνει μόνο μισθούς και συντάξεις και τίποτα άλλο,
μεταξύ άλλων πληρωμές δαπανών, επιστροφές φόρων κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
στο ίδιο διάστημα (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015) οι δαπάνες που εξοικονομήθηκαν
να φτάνουν τα 4,381 δισ ευρώ.

ΕΠΑ: 30% φθηνότερο το φυσικό αέριο
από το πετρέλαιο θέρμανσης

Το 30% αγγίζει με βάση τις τρέχουσες τιμές η διαφορά στις τιμές του φυσικού
αερίου με το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με την Εταιρία Παροχής Αερίου
Αττικής (ΕΠΑ).

Σύμφωνα με την ΕΠΑ, με μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 86 λεπτά ανά
λίτρο η αντιστοιχία είναι 8,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα έναντι 5,6 λεπτών ανά KWh που
είναι η τιμή του φυσικού αερίου .

Η ΕΠΑ υπενθυμίζει ότι εφαρμόζεται παράλληλα πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης
για την αντικατάσταση των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης, καθώς και εκπτώσεις στα
τέλη σύνδεσης.

Η πρόταση της επιτροπής σοφών για
τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμεία επαγγε-
λματικής ασφά-
λισης που θα

οργανώνονται προαιρ-
ετικά και θα χρηματο-
δοτούνται από τους
ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς
εργαζόµενους και
εργοδότες (περι-
λαµβανόµενου και του
∆ηµοσίου, ως
εργοδότη) προβλέπει
το πόρισμα επιτροπής
σοφών.

Σύμφωνα με την
πρόταση των τεχνοκρατών, κύριος σκοπός αυτών των ταμείων είναι η κλαδική διαφορ-
οποίηση των εργαζοµένων ως προς τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Υπάγονται, δε, στην χρηµατοοικονοµική εποπτεία του κράτους καθώς και στην Ευρ-
ωπαϊκή ασφαλιστική νοµοθεσία για την εποπτεία των ταµείων συντάξεων, ενώ για αυτά
δεν υφίσταται κρατική εγγύηση των παροχών, αλλά µπορούν να συγκροτούν Guarantee
Funds.

Στην πρόταση, πάντως τονίζεται η αναγκη να βελτιωθεί η υφιστάµενη νοµοθεσία όσον
αφορά τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς που αναλαµβά-
νουν τη διαχείριση των ΤΕΑ.

Επειδή στην Ελλάδα µεγάλος αριθµός εργαζοµένων ανήκει σε µικρό-µεσαίες επιχει-
ρήσεις ή είναι αυτοαπασχολούµενοι, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να συµµε-
τέχουν σε Ανοιχτά Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, ώστε να συµπληρώνουν µε δικά
τους µέσα το επίπεδο προστασίας που προσφέρει η Πολιτεία.

Όπως υπογραμμίζεται στην πρόταση:
Τα απαιτούµενα Ανοιχτά Ταµεία δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) και θα υπάρχουν

αυστηρές προδιαγραφές για τους φορείς που θα µπορούν να συστήνουν και να λειτο-
υργούν τέτοια ταµεία. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ). Το πρόβληµα των ΒΑΕ
µπορεί να λυθεί οριστικά µε την υπαγωγή όλων των σχετικών κλάδων (παλαιών και
νέων) σε ένα ιδιαίτερο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων. Το άθροισµα των ασφαλιστικών εισφορών για τα ΒΑΕ ανέρχεται στο
5.6% και στο πλαίσιο ενός ΤΕΑ µπορεί να αποφέρει ένα πρόσθετο ποσοστό αναπλήρ-
ωσης της τάξης του 25%.

Εάν υπαχθούν και οι παλαιοί ασφαλισµένοι θα πρέπει να καλυφθούν τα αποθεµατικά
για «past service». Εάν επιλεγούν πιο πρόσφατες περίοδοι ασφάλισης (ή µόνον οι ασφ-
αλισµένοι µετά την έναρξη του νέου ταµείου), τότε το πρόβληµα της πρόσθετης αποθ-
εµατοποίησης περιορίζεται ανάλογα. Μια τέτοια ρύθµιση θα επιτρέψει στους ενδιαφερ-
όµενους να αυξήσουν τις επιλογές τους για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Γίνεται φανερό ότι το µέλλον των ΤΕΑ εξαρτάται από την υποταγή της λειτουργίας
τους σε µια κοινωνική αποστολή, καθώς και από µια γενναία φορολογική ενθάρρυνση.
Αν τα ΤΕΑ δεν αποκτήσουν ένα διακριτό ρόλο, διαφορετικό από εκείνον της ιδιωτικής
(αγοραίας) ασφάλιση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Χαϊδάρι 15/10/2015
Αριθ. πρωτ. οικ. : 30012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
«ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκειμένου
να μισθώσει οίκημα για τη στέγα-
ση «ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» του
Δήμου, καλεί τους ενδιαφερόμενο-
υς να εκδηλώσουν γραπτώς,
ενδιαφέρον μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη δημοσίευση της
παρούσας(αρχομένης από 16
Οκτωβρίου 2015).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι
τριετής με δικαίωμα ανανέωσης.
Το μίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο
κατάστημα, να βρίσκεται στην
περιοχή κέντρου Χαϊδαρίου και
κατά προτίμηση   μεταξύ των οδών
Ακρίτα, Θερμοπυλών, Ελευθερίας
& Στρ. Καραϊσκάκη.  Απαιτείται
τουλάχιστον ωφέλιμη επιφάνεια
εβδομήντα τ.μ. (70 m2), υπαίθριος
χώρο(πρασιά) καθώς και αποθήκη
τουλάχιστον 45 m2.
Κατά τα λοιπά καθώς και για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής, όπως αναφέρονται
στην 29990/2015 Προκήρυξη του
Δήμου Χαϊδαρίου. 
Στην προσφορά της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται

στη προκήρυξη) θα γίνεται λεπτο-
μερής περιγραφή του προσφερό-
μενου οικήματος και της θέσης
στην οποία βρίσκεται  αυτό και δεν
θα αναγράφεται το μηνιαίο μίσθω-
μα.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
προκήρυξης της δημοπρασίας
παρέχονται από το τμήμα προμ-
ηθειών του Δήμου,  κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες, τηλ.
2132047330,2132047317.
Το πλήρες κείμενο της προκήρ-
υξης θα βρίσκεται επίσης αναρτ-
ημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.haidari.gr καθώς και στο
πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
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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
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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 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015


