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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α & Θρασυβούλου,
2105577744
Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
Αχαρνές
Δαβρή Ελευθερία
Δεκελείας 90, 2102477724

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου Δάσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
καταιγίδες

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 22
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 80%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Οσίου Αβερκίου
επισκόπου Ιεραπόλεως
ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000
2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

«Αρνούμαστε τα τετελεσμένα γεγονότα που καταστρέφουν το περιβάλλον... Θα αντισταθούμε στα σχέδια υποβάθμισης και απαξίωσης του τόπου μας», τόνισε η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Μ

έσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο στα Βίλια με
μοναδικό θέμα την εγκατάσταση μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό. Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης η Δήμαρχος κ. Γιάννα Κριεκούκη υπογράμμισε την αδιαφορία, την αμέλεια και την ανικανότητα προάσπισης των συμφερόντων του τόπου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Ο κ. Δρίκος στα τέσσερα χρόνια της θητείας του έλαβε
γνώση:
1)και για τις προθέσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας
(σχετική αναφορά του Δημάρχου στα πρακτικά του ΔΣ
της 22.02.2012, σελ. 63 στην οποία συνεδρίαση αιφνιδιάστηκε η Αντιπολίτευση καθώς εμφανίστηκε το επίμαχο
θέμα ως έκτακτο, ανάμεσα σε άλλα 7 έκτακτα και 18 τακτικά θέματα και μάλιστα στη Μάνδρα χωρίς να υπάρχει
ούτε ένας κάτοικος της εν λόγω περιοχής)
2) και για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με
αριθμ. ΦΕΚ 2505/04.11.2011. Στην εν λόγω Υπουργική
Απόφαση ξεκάθαρα οι ακτές του Δήμου μας χαρακτηρίζονται ως χώρος υποδοχής ιχθυοκαλλιεργειών. Σε
αυτήν την απόφαση εναντιώθηκαν 250 Δήμοι όχι μόνο με
συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες αλλά και με προσφυγές
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντίθετα ο κ. Δρίκος δεν
ενημέρωσε κανένα Σύλλογο, κανένα Φορέα, δεν έκανε
καμία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, δεν απευθύνθηκε στα
Μέσα Ενημέρωσης και επιπρόσθετα δεν έκανε καμία
προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Είναι δυνατόν να τολμά να ισχυρίζεται ότι ήταν αρκετό
ένα ψήφισμα έκτακτο χωρίς καμία συνέχεια, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των
πολιτών. Αν με πρωτοβουλία του Δήμου είχαμε αντιδράσει όλοι τότε και αν δεν είχαν μεσολαβήσει τα 3 χρόνια
απόλυτης σιωπής (2012, 2013, 2014) δεν θα είχαμε αποτρέψει την σημερινή κατάσταση;;
Επιπλέον, η Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην αντίδραση
της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής διότι αν και παρακολουθούσε το θέμα από την αρχή της θητείας της
(01.09.2014) και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της γνωμοδότησαν αρνητικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο
(14.10.2014) εντούτοις δεν αντέδρασε ούτε στην χορήγηση της προέγκρισης από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (29.12.2014) ούτε και στην
χορήγηση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (12.06.2015) από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έγγραφα που της κοινοποιήθηκαν κατά προτεραιότητα.
Με την ίδια στάση αδιαφορίας, τόσο η Αντιπεριφέρεια
όσο και ο συνεργάτης της , κ. Θανάσης Πανολιάσκος δεν
επικοινώνησε με τη νέα Δήμαρχο (αρχή θητείας της Ιανουάριος του 2015) η οποία καταπονείτο με δύο, πρωτοφανών διαστάσεων, κακοκαιρίες (χιονοπτώσεις) οι οποίες
παρέλυσαν τις λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου σε
όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Με μία νέα Δήμαρχο που, εν
συνεχεία, αντιμετώπισε μία καταστροφική πλημμύρα η
οποία κήρυξε τον Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

προκαλώντας καταστροφές,
όχι μόνο σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις αλλά και στις
υποδομές των 4 Ενοτήτων.
Δεν θέλησαν να επικοινωνήσουν με μία νέα Διοίκηση
που είχε να προετοιμάσει
συνεχείς εκλογικές διαδικασίες (25 Ιανουαρίου, 5 Ιουλίου, 20 Σεπτεμβρίου) αλλά
και να αντιμετωπίσει τις απρόβλεπτες οικονομικές ανακατατάξεις του καλοκαιριού.

Ωστόσο ο κατεπείγων χαρακτήρας του γεγονότος και το
συμφέρον του τόπου δεν επιτρέπουν τώρα τον καταλογισμό ευθυνών κατέληξε η Δήμαρχος. Είναι ώρα συστράτευσης και ομαδικής δράσης γι’αυτό κάλεσε όλους τους
πολίτες να συμμετάσχουν δυναμικά και να στηρίξουν της
προσπάθειες του Δήμου.
Στα πλαίσια αυτά η διοίκηση πρότεινε και το Δημοτικό
Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας αρνείται να δεχθεί τετελεσμένα γεγονότα, που
καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγούν την περιοχή του
Πόρτο Γερμενό σε υποβάθμιση και απαξίωση.
Αποφασίζει να δράσει άμεσα και δυναμικά και
1. Να καλέσει την Κυβέρνηση και να διεκδικήσει από
αυτή να αναθεωρήσει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ Β 2505/4-11-2011) και να αφαιρέσει από
αυτό τις θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
2. Να αναθέσει σε ειδικευμένο νομικό γραφείο την υποστήριξη το δήμου και των φορέων της περιοχής στην
ανάληψη όλων των ενδεδειγμένων για την περίπτωση
νομικών ενεργειών ώστε να παρεμποδιστεί και να ακυρωθεί η εγκατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.
3. Να οργανώσει μαζί με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς άμεσα ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους αρμόδιους Υπουργούς, όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής και
την Περιφέρεια Αττικής να τοποθετηθούν και να
δηλώσουν την υποστήριξή τους στο δίκαιο αίτημά μας.
4. Να δημοσιοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσα
μαζικής ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ)
σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου και της Δυτικής Αττικής την καταστροφή που κινδυνεύει να υποστεί
μία από τις ελάχιστες παραλίες που και εκείνοι απολαμβάνουν μαζί μας.
5. Να συμμετάσχει σε Επιτροπή Αγώνα, που προτείνεται να συγκροτηθεί με εκπροσώπους των κατοίκων και
των τοπικών φορέων τους με σκοπό των συντονισμό των
δράσεων και των κινητοποιήσεων.

Έλληνες δημάρχους υποδέχθηκε ο Αβραμόπουλος - Επί τάπητος το προσφυγικό

Μ

ε δημάρχους της Ελλάδας συναντήθηκε σήμερα
στις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Μετανάστευσης,
Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας,
Δημήτρης Αβραμόπουλος, λίγο πριν αναχωρήσει για την
Μαδρίτη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).
Ο κ. Αβραμόπουλος παρουσίασε και ανέλυσε την πολιτική της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης.
Ακολούθησε συζήτηση με παρεμβάσεις των παρευρισκομένων δημάρχων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι τους στα θέματα μετανάστευσης.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τους παρότρυνε να συνεργάζονται με την ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο
Εσωτερικών (Μετανάστευσης) ώστε να γίνεται πλήρης χρήση όλων των εργαλείων και μέσων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής.
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Έγκριση χρηματοδότησης νέων
έργων στις Αχαρνές

Μ

ετά από πολύμηνες
διαβουλεύσεις και
στενή συνεργασία
του Δήμου Αχαρνών με την
Περιφέρεια Αττικής που
στόχο είχαν τη δημιουργία
προϋποθέσεων, την τεκμηρίωση τεχνικών υποδείξεων, τη σωστή ιεράρχηση
και κατανόηση των προτεραιοτήτων, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
αναπτυξιακών
έργων πνοής για τον Δήμο
μας.
Στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης προγράμματος
εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν νέα έργα κατά τη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, τα οποία
είναι:
1. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας, ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών, συνολικού προϋπολογισμού
1.825.000 €.
2. Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και κατασκευής δεξαμενών ανάσχεσης, συνολικού προϋπολογισμού 400.000€,
δεδομένου ότι οι ήδη υπάρχουσες μελέτες, που είχαν υποβληθεί το 2012, δεν ήταν ώριμες για να οδηγήσουν σε χρηματοδότηση των έργων.
3. Κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Ολυμπιακού Χωριού, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€.
4. Μελέτη Ανάπλασης Κέντρου Αχαρνών και εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων
Αστικών Παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 200.000€.
5. Μελέτη στέγασης με θόλο τύπου μπαλόνι και αποκατάσταση ζημιών στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Χωριού, συνολικού κόστους 50.000€.
6. Μελέτη για βασικούς συλλεκτήρες αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Θρακομακεδόνων, συνολικού κόστους 40.000€.
7. Διαμόρφωση Τάξης και βοηθητικών χώρων του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου του
Δήμου Αχαρνών, συνολικού κόστους 15.000€.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Βασικός άξονας που διατρέχει όλα τα υπό χρηματοδότηση νέα έργα αποτελεί ο αναπτυξιακός τους χαρακτήρας, η επίλυση χρόνιων σοβαρών προβλημάτων που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του πολίτη των Αχαρνών, η βελτίωση και αναβάθμιση υπαρχόντων σχολικών και αθλητικών κτιριακών υποδομών, και ο σεβασμός προς το Περιβάλλον, την Αειφορία και τη δημιουργία μιας βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης με την
εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας".

Κατηγορίες Θεοχάρη κατά Φλαμπουράρη
για «μαύρα ταμεία» στην εταιρεία του

Κ

ατηγορίες κατά του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη διατύπωσε
ο βουλευτής του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης υποστηρίζοντας ότι στην τεχνική
εταιρεία όπου ήταν μέτοχος υπήρχαν «μαύρα ταμεία».
Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης που, όπως είπε, «κάνει μια

δεξιά πολιτική ενώ μας λέει πως είναι αριστερή» και «που φωνάζετε για τους διεφθαρμένους -τους άλλους διεφθαρμένους- και οι ισολογισμοί της εταιρίας του κ. Φλαμπουράρη -συγγνώμη της 'πρώην' εταιρίας του κ. Φλαμπουράρη- δείχνουν μετρητά στα
ταμεία πάνω από 1 εκατομμύριο κάθε χρονιά από το 2011 και μετά».
«Ενδιαφέρον είναι πως το 2010 έχουμε μόνο 75.000 μετρητά. Τι τα κάνει τόσα μετρητά η εταιρία; Μαύρα ταμεία λέγονται αυτά στην πιάτσα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι»
σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.
«Αφήστε, λοιπόν, τις ηθικολογίες, γιατί η αλαζονεία σας θα σας οδηγήσει γρήγορα
στην καταστροφή, όπως οδήγησε τόσους άλλους πριν από εσάς» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολιτική που υλοποιήσατε ή θα υλοποιήσετε που είχε ή θα έχει
αποτέλεσμα».

θριάσιο-3

Επικός και φέτος ο αγώνας ΑΡΜΑ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το πρωί της Κυριακής 18
Οκτωβρίου 2015, ο 8ος
Ορεινός Αγώνας ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ,
που οργάνωσε ο ΕΠΟΣ Φυλής, με τη
συνεργασία του Αθλητικού Οργανισμού
του Δήμου Φυλής.
Χαρακτηριστικό του αγώνα η άρτια
διοργάνωση και το υψηλό επίπεδο των
αθλητών που πήραν μέρος, κάτι που
τον κατατάσσει στους καλύτερους του
Ελλαδικού χώρου. Τερμάτισαν 136 αθλητές στον αγώνα των 10 χλμ και 188 στον αγώνα των 17 χλμ. Πρώτος στα 10 χλμ αναδείχθηκε ο Θανάσης Παγουνάδης και στα 17 χλμ ο Γιώργος Λουφέκης.
Χαιρετίζοντας αθλητές και διοργανωτές ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος
αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα για την περιοχή, αλλά και στην ιστορία του χώρου
της διεξαγωγής του και κυρίως της αφετηρίας και του τερματισμού, ο οποίος, όπως είπε,
αποτελούσε ιερό κατά την αρχαιότητα.
Παρευρέθηκαν ακόμα και απένειμαν έπαθλα στους νικητές ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής, ο Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Κρητικός και Γιώργος Σονίδης.

Tον προγραμματισμό των δράσεων για τη νέα
σχολική χρονιά συζήτησε ο Κώστας Καρυδάκης με
τους διευθυντές των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών

Σ

τo πλαίσιο των καθιερωμένων
συναντήσεων της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με τους διευθυντές των
Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων του
Δήμου Αχαρνών πραγματοποιήθηκε
συζήτηση με θέμα τον προγραμματισμό
των δράσεων για τη νέα σχολική χρονιά,
την
Παρασκευή
16-10-2015
και
ώρα:13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών. Βασικός άξονας
της συζήτησης, η εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων και η διασφάλιση των καλύτερων εκπαιδευτικών συνθηκών για τους
μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμα εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Αχαρνών.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε με βάσει το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και κάλυψε τα σημαντικότερα λειτουργικά προβλήματα των σχολικών μονάδων, όπως:
- Έσοδα από επιχορηγήσεις-κυλικεία και κατανομή αυτών για κάλυψη λειτουργικών
αναγκών
-Συντηρήσεις καυστήρων-πετρέλαιο θέρμανσης-κλιματιστικά
-ΔΕΚΟ (ΟΤΕ λογαριασμοί- νέα προγράμματα τηλεφωνικών κλίσεων- ΕΥΔΑΠ)
-Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των καθαριστριών που προσλήφθηκαν με σύμβαση
μίσθωσης έργου
-Κυλικεία (σύσταση επιτροπής κυλικείων ανά σχολική μονάδα –έλεγχος προϊόντων)
-Επισκευές-συντηρήσεις στα σχολικά κτίρια από την Τεχνική Υπηρεσία. του Δήμου
Αχαρνών
- Μελέτη κατασκευών-συντηρήσεων από την Περιφέρεια
-Πυρασφάλεια- Ανελκυστήρες
-Ασφάλεια σχολικών κτιρίων (Αστυνομικός της γειτονιάς-συναγερμοί)
- Κέντρο πρόληψης «Διέξοδος» (ημερίδες, σεμινάρια, ομάδες γονέων)
- Εκπαιδευτικές επισκέψεις στους ιστορικούς χώρους του Δήμου Αχαρνών ( Αρχαιολογικό Μουσείο, ΙΛΕΑ, Θολωτός Τάφος, Τύμβος Σοφοκλή)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως κύριο έργο της έχει την διευκόλυνση της λειτουργίας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών. Έχοντας βαθιά γνώση των ιδιαίτερων τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών
μονάδων του Δήμου μας, πολλές εκ των οποίων ήταν εγκαταλελειμμένες και κακοσυντηρημένες επί σειρά ετών, εργαζόμαστε συστηματικά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης
για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων Διευθύνσεων του Δήμου Αχαρνών με τελικό στόχο ένα ασφαλές και λειτουργικό Σχολείο για
τα παιδιά μας. Στόχος όλων μας, η βελτίωση των συνθηκών μόρφωσης των παιδιών
μας, σε ένα ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.
Κλείνοντας, άξια συγχαρητηρίων και πολλών επαίνων είναι η εθελοντική προσφορά
εργασίας για την αισθητική αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών μονάδων από
Συλλόγους Γονέων και Εκπαιδευτικούς με υλικά που τους παρέχει δωρεάν η Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4-θριάσιο

Συγκομιδή ελιών στη Γλυφάδα και
παραγωγή λαδιού με κινητή μονάδα

Γ

ια δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά,
μαζεύουμε ελιές
από τους κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου μας και
φτιάχνουμε το δικό μας,
γλυφαδιώτικο λάδι! Η
συγκομιδή ελιών θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, 26
Οκτωβρίου.
Μετά την ενθουσιώδη
περσινή
ανταπόκριση
στην πρωτοβουλία μας,
συνεχίζουμε και φέτος, με
περισσότερη όρεξη και με
μία έκπληξη: Το μεγαλύτερο μέρος του λαδιού θα παραχθεί μέσω κινητής μονάδας,
μέσα στους προαύλιους χώρους σχολείων της Γλυφάδας. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν τη
μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν από ειδικούς πως γίνεται η διαδικασία και να
αποκτήσουν μια χρήσιμη και πολύτιμη εμπειρία!
Την περσινή περίοδο, συγκεντρώθηκαν συνολικά με τη βοήθεια εθελοντών τέσσερις
τόνοι ελιάς. Σύλλογοι, σχολεία, φορείς και κάτοικοι της πόλης συμμετείχαν με κέφι και
μεράκι στην προσπάθεια αυτή. Παρήχθησαν περίπου 600 κιλά αγνό παρθένο ελαιόλαδο, με οξύτητα 0.7, τα οποία συσκευάστηκαν και διανεμήθηκαν στις φτωχές και άπορες
οικογένειες του Δήμου Γλυφάδας μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου.
Καλούμε όσους το επιθυμούν να δώσουν το παρών, για να στηρίξουμε την καινοτόμο αυτή προσπάθεια και να ενισχύσουμε τους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας.
Το λάδι που θα παραχθεί θα διανεμηθεί στους συνανθρώπους μας που το έχουν
ανάγκη. Η διανομή θα γίνει μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου.
Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στη συγκομιδή και να ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες
και ημέρες, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2132025396 και 2132025276
(εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στοinfo@glyfada.gr.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
∆ήµου Αχαρνών

Σ

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
385 2/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε
στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του
Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις
23/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για να
πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 23/10/2015
1 Γ΄Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Αχαρνών
οικονοµικού έτους 2015.
2 Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015,
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων των
Αυτιστικών Παιδιών ¨ S.Ο.S ¨.»
3 Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2014 (0101-2014 έως 31-12-2014) του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:
«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Αχαρνών
4 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους
2014
5 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Α΄ τριµήνου οικονοµικού έτους
2015
6 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους
2015
7 Καθορισµός θέσεων και προσδιορισµός ισάριθµου
συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, κατά κατηγορία
επαγγέλµατος, για το έτος 2016 και πρόταση για το
ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους, ανά άδεια και θέση. 8 ¨Αποδοχή, έγκριση, δηµοσίευση και ανάρτηση της 2ης πρότασης της Κτηµατογράφησης περιοχής 17 ή Μονοµάτι¨.
9 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθµευσης
ΑΜΕΑ – ΤΣΟΛΚΑ ΑΘΗΝΑ
10 ∆ιαγράµµιση & τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης
(Ρ-40) «Απαγορεύεται η στάση & η στάθµευση στην είσο-
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Σε τροχιά απόλυτου πολέμου
κυβέρνηση και φαρμακοποιοί

Π

ρόταση για κυλιόμενες 24ωρες
απεργίες επ’ αόριστον σε ολόκληρη την επικράτεια θα καταθέσει στην πανελλαδική συνέλευση του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
το διοικητικό του συμβούλιο. «Ξεκινάει
πόλεμος», προειδοποίησε τον υπουργό
Υγείας ο επικεφαλής του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής.
Σε τροχιά «πολέμου» βρίσκονται φαρμακοποιοί και κυβέρνηση, λόγω των σχεδιαζόμενων αλλαγών στο ιδιοκτησιακό-μετοχικό
καθεστώς των φαρμακείων, το οποίο και αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων με τους
δανειστές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποφάσισε
σήμερα Τετάρτη να συγκαλέσει πανελλαδική συνέλευση για το Σάββατο, όπου θα
καταθέσει πρόταση για κυλιόμενες 24ωρες απεργίες επ’ αόριστον σε ολόκληρη την επικράτεια.
Θα προηγηθεί συγκέντρωση των φαρμακοποιών έξω από το υπουργείο Υγείας την
Παρασκευή, στις 14:30 το μεσημέρι.
Στην μαραθώνια σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ έλαβε
μέρος για λίγη ώρα και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, με τον επικεφαλής του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνο Λουράντο, να τον προειδοποιεί πως
«ξεκινάει πόλεμος».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ιδιοκτησιακό καθεστώς που
δεν θα εγγυάται ότι ο εκάστοτε φαρμακοποιός θα είναι πλειοψηφικός μέτοχος σε οποιοδήποτε φαρμακείο, τη στιγμή που ο κλάδος αρχικά επιθυμούσε την προστασία των
φαρμακοποιών με εγγυημένο το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ή έστω το 51% με
ανταλλάγματα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα
αιτήματα που είχαν θέσει οι φαρμακοποιοί προκειμένου να δεχτούν την πτώση της
εγγυημένης ιδιοκτησίας στο 51%, όπως η υπόσχεση πως δεν θα επιτρέπεται σε φαρμακοβιομηχανίες ή ιατρούς να επενδύουν σε άδειες φαρμακείων.

δο του ειδικού σχολείου Αχαρνών»
11 ∆ιαµόρφωση διάβασης πεζών επί της οδού Αριστοτέλους στο ύψος της οδού Μητροµάρα
12 Ένσταση της εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε κατά της
55666/12-08-2015 Απόφασης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών µε θέµα
:Έκπτωση
αναδόχου του έργου :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ,
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
13 Εκδίκαση Ένστασης της εταιρείας V R.N. S.A.
κατά της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 55886/13-08-2015 απόφασης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αχαρνών
για
το
έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
14 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου: «Αποκοµιδή µπαζών» .
15 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος»
16 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική
παραλαβή
του
έργου:
«ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΓΡΙΛΕΖΑ – ΜΠΟΣΚΙΖΑ – ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΕΣΟΝΥΧΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
17 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού
Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή τµηµάτων
στις οδούς Τατοϊου-Αγ. Άννας-Ν. Πλαστήρα-Αγ. Κων/νουΑστροχωρίου-Αµαλιάδος.» (χωρίς χρήση επί έλλασον
δαπανών)
18 Επιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 48,65 € στην κα
Γιαβρουτά Ζαχαρούλα του Θωµά ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα για ∆.Τ., ∆.Φ. & Τ.Α.Π.
19 ∆ιόρθωση της υπ’ αρίθµ.122/2-4-2015 Aπόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς την επωνυµία για επιστροφή χρηµάτων του ποσού των 200,00 € ως
αχρεωστήτως καταβληθέν για αναθεώρηση της υπ’αρίθµ.364/06 αδείας στον Κο. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
20 Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 40.000,00€ ,
ως επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών» οικονοµικού έτους
2015.

21 Ορισµός Τριµελούς Επιτροπής για την Καταστροφή
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου .
22 5η Παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
23 Α. Ακύρωση της µε αριθµ. 212/18-06-2015 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορούσε στην έγκριση
διενέργειας προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες του
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για ένα (1) έτος, λόγω αλλαγής συντελεστή
Φ.Π.Α., Β. Έγκριση της διενέργειας προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών
Προσώπων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για ένα (1)
έτος για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου και
του τρόπου εκτέλεσής της
24 Λήψη απόφασης για εγκατάσταση 8 νέων Τηλεπικοινωνιακών θαλάµων σε πεζοδρόµια σε διάφορες οδούς
της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια.
25 ∆ιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια
της βράβευσης των επιτυχόντων µαθητών του ∆ήµου
Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)
της χώρας µας.
26 Λήψη απόφασης για επίσηµο αίτηµα προς την
“Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.”, για την
επιπλέον παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
ενστάσεων και διορθώσεων ιδιωτών, επί της Ανάρτησης
Κτηµατογράφησης για τον ∆ήµο Αχαρνών και έως την
16η ∆εκεµβρίου 2015.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙ∆Η
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Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Κτηματολόγιο: Λήξη προθεσμίας
υποβολής δηλώσεων στην Πάρνηθα

Τ

ην
ερχόμενη
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, λήγει η
προθεσμία
υποβολής
δηλώσεων στο Εθνικό
Κτηματολόγιο για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων εντός
των ορίων των προκαποδιστριακών
δήμων
Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης και Πολυδενδρίου
του Δήμου Ωρωπού της
Ανατολικής Αττικής καθώς
και των Δερβενοχωρίων
(τοπικά
διαμερίσματα
Δάφνης, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης) και Οινοφύτων (τοπικά διαμερίσματα Αγίου
Θωμά, Κλειδίου και Οινοφύτων) του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής όπου
βρίσκεται το ακίνητο ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που κάποια
ακίνητα δεν δηλωθούν, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η πώλησή τους και δεν χορηγείται οικοδομική άδεια.
Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 2015 και
λήγει οριστικά (ύστερα από δύο παρατάσεις) στις 27 Οκτωβρίου 2015.
Η ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν ακόμα υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, να προσέλθουν στα Γραφεία Κτηματογράφησης στον Αυλώνα, στις Αφίδνες, στα Οινόφυτα και στα Σκούρτα, όπου
έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκεται καθημερινά στη διάθεσή τους για κάθε
διευκρίνιση και βοήθεια, και να υποβάλουν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας για τα ακίνητά τους.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή
δηλώσεων ιδιοκτησίας εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:
Ι. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής - Καλλικρατικός Δήμος Ωρωπού
1. Προκαποδιστριακοί δήμοι / κοινότητες Αφιδνών, Μαλακάσης και Πολυδενδρίου
Διεύθυνση αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης: Μακεδονίας 6, ΤΚ 19014, Αφίδνες.
Τηλ. 2295023325. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 16:30 και
Τετάρτη 8:30 - 20:30
2. Προκαποδιστριακοί δήμοι / κοινότητες Αυλώνος
Διεύθυνση αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης: Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών Χαλκίδος 41, ΤΚ 19011, Αυλώνας. Τηλ. 2295044273. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως
Παρασκευή 08:00 - 16:00 και Τετάρτη 08:00 - 20:00
ΙΙ. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας - Καλλικρατικός Δήμος Τανάγρας
1.
Προκαποδιστριακοί δήμοι / κοινότητες Δερβενοχωρίων (τοπικά διαμερίσματα
Δάφνης, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης)
Διεύθυνση αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης: Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας
(πρώην Κοινοτικό Ιατρείο), Σκούρτα Δερβενοχωρίων, ΤΚ 32200. Τηλ. 2262056294
2. Προκαποδιστριακοί δήμοι / κοινότητες Οινοφύτων (τοπικά διαμερίσματα Αγίου
Θωμά, Κλειδίου και Οινοφύτων)
Διεύθυνση αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης: Μέγαρο Δημοσθένη Λιάπη (παραπλεύρως ΚΕΠ), Οινόφυτα Βοιωτίας, ΤΚ 32011 Τηλ. 2262056294. Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 16:30 και Τετάρτη 8:30 - 20:30
Πληροφορίες: 210-6505600, www.ktimatologio.gr

θριάσιο-5

Δεν ισχύει η αναδρομική κατάργηση συμβιβασμού για φορολογικά αδικήματα πριν την 1.1.2014

Σ

υμπληρωματική
γνωμοδότηση εξέδωσε η εισαγγελία
του Αρείου Πάγου σχετικά
με το θέμα της άμεσης
δίωξης στην οποία πρέπει
να προχωρούν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές
υποβάλλοντας μηνυτήρια
αναφορά σε βάρος όσων
διαπράττουν φορολογικά
αδικήματα.
Υπενθυμίζεται, ότι πρόσφατα ο αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Ν. Παντελής σε γνωμοδότηση που είχε εκδώσει, ανέφερε ότι με τον
ΚΦΔ έχει καταργηθεί σιωπηρά η δυνατότητα διοικητικού και δικαστικού συμβιβασμού,
με αποτέλεσμα οι φορολογικές αρχές να οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα μηνυτήριες
αναφορές σε περίπτωση φοροδιαφυγής.
Τώρα, στη συμπληρωματική γνωμοδότηση της εισαγγελίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διευκρινίζεται ότι η κατάργηση της δυνατότητας φορολογικού και διοικητικού
συμβιβασμού δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά για φορολογικά αδικήματα που
τελέστηκαν πριν την 1.1.2014, οπότε και άρχισε να ισχύει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).
Σύμφωνα με τη συμπληρωματική γνωμοδότηση για τις πράξεις προ την έναρξη
ισχύος του ΚΦΔ εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως επιεικέστερος ο νόμος 2523/1997
όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3842/2010 που επιτρέπει τη δυνατότητα συμβιβασμού
και εξάλειψης του αξιοποίνου για αδικήματα τελεσθέντα έως 31.12.2013 ανεξαρτήτως
του πότε αυτά

Τ

Επίσκεψη φάλαινας στον...
Κορινθιακό Κόλπο

α φιλόξενα θαλασσινά νερά του
Κορινθιακού Κόλπου φαίνεται ότι προτιμάει
μία φάλαινα! Το θηλαστικό
είδαν κάτοικοι στο Πόρτο
Γερμενό, οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο
και μέσα ενημέρωσης.
Τα φιλόξενα θαλασσινά
νερά του Κορινθιακού Κόλπου φαίνεται ότι προτιμάει
μία φάλαινα!
Το ασυνήθιστο για τα
ελληνικά δεδομένα γεγονός καταγράφηκε από ερασιτεχνική κάμερα από σκάφος αναψυχής που έπλεε στα νερά του κόλπου.
Το θηλαστικό είδαν κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο
και μέσα ενημέρωσης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το
ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Σ

υγκέντρωση στο
αμφιθέατρο της
Λεοντείου Σχολής Πατησίων πραγματοποίησαν οι γονείς, τα
παιδιά των οποίων φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία
προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους
στην επιβολή ΦΠΑ στην
ιδιωτική εκπαίδευση.
Στο κάλεσμα της
Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων
Ιδιωτικών
Σχολείων
Ελλάδας» ανταποκρίθηκαν περίπου 500 γονείς με τον πρόεδρο του οργάνου Ιωακείμ Καλιβρούση να χαρακτηρίζει «τέχνασμα» το διαχωρισμό των ιδιωτικών σχολείων από τα φροντιστήρια.
Ο ίδιος έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού» σχολιάζοντας απόφαση του υπουργού
Παιδείας Νίκου Φίλη.
Στη συγκέντρωση έδωσαν επίσης το «παρών» συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων.
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Θύελλα αντιδράσεων και για την
αύξηση του ΦΠΑ στα γηροκομεία

Η

αύξηση του ΦΠΑ
από 13% σε 23%
για τα γηροκομεία προκαλεί ήδη τα
πρώτα κύματα πολιτικών
και κοινωνικών αντιδράσεων. 100 ευρώ το μήνα
ανά ηλικιωμένο η επιβάρυνση.
Μετά τη θύελλα αντιδράσεων για την επιβολή ΦΠΑ
στην εκπαίδευση, σειρά
παίρνουν τώρα τα γηροκομεία, καθώς και εκεί αυξάνεται πλέον ο φόρος από
το 13% στο 23%, προκαλώντας μείζον θέμα για 10.000 ηλικιωμένους που διαβιούν στα
ιδρύματά αυτά.
Όπως καταγγέλλουν οι επιχειρήσεις του κλάδου η αύξηση κατά 10% του συντελεστή
ΦΠΑ θα ωφελήσει τα κρατικά έσοδα περίπου 400.000 ευρώ, ενώ η αντιπολίτευση
καταγγέλλει την κυβέρνηση για αναλγησία.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), η
εξέλιξη αυτή επιτείνει την ήδη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα περίπου
100 νόμιμα γηροκομεία της χώρας, τα οποία οδηγούνται, μαθηματικά, σε λουκέτο αφού
πλέον έχουν αυξημένο κόστος τροφοδοσίας, εισφορών και φορολογίας, αδυνατώντας,
ούτως ή άλλως, να απορροφήσουν και την αύξηση του ΦΠΑ.
Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η πλειοψηφία των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στις μονάδες φροντίδας είναι είτε άτομα με χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας,
είτε μοναχικά άτομα που εξαρτώνται αποκλειστικά από τη σύνταξή τους για να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Πλέον, η αύξηση του ΦΠΑ, που υπολογίζεται
περίπου στα 100 ευρώ πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση για κάθε τρόφιμο, σε συνδυασμό
με τις νέες μειώσεις στις συντάξεις τους, οδηγούν τους ηλικιωμένους σε οριακό επίπεδο για να εξασφαλίσουν την παραμονή και διαβίωσή τους στα γηροκομεία, οι τιμές των
οποίων έχουν αγγίξει ήδη τα όρια του κόστους.
Από την άλλη, "τα αναμενόμενα μηνιαία έσοδα από τα νόμιμα γηροκομεία της χώρας
είναι αμφίβολο αν θα αγγίξουν τις 400.000€, ποσό ελάχιστο, που θα μπορούσε εύκολα
να βρεθεί ισοδύναμό του, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι οι ανήμποροι και ασθενείς οικονομικά ηλικιωμένοι είναι αυτοί που επιλέγουν για το υπόλοιπο της ζωής τους
ένα γηροκομείο και δεν έχουν εναλλακτική λύση κάποια κρατική δομή, όπως στην παιδεία".
ΠΑΣΟΚ: Αναλγησία και παντελής έλλειψη ευαισθησίας
"Με το «καλημέρα» η «αριστερή» κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι θέλει να δώσει
τη χαριστική βολή στους ηλικιωμένους. Τις βίαιες περικοπές των συντάξεων ακολουθεί
η εντελώς απρόσμενη αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23% στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τέτοια «σκληρή» διαπραγμάτευση έκανε!", τονίζει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου, ζητώντας την απόσυρση του μέτρου.
"Δεν φαίνεται όμως να συγκινείται κανείς στην Κυβέρνηση που πλέον οι πιο αδύναμοι ηλικιωμένοι θα αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδα διαβίωσής τους στις
μονάδες αυτές. Η εύκολη ρητορεία για την εύρεση ισοδυνάμων «πήγε περίπατο». Τώρα
έμεινε μόνο το σκληρό, ανάλγητο πρόσωπο, μιας κυβέρνησης που αντί της διαπραγμάτευσης επέλεξε την άνευ όρων παράδοση".

ΠΑΣΟΚ: Αν γίνουν αλλαγές θα
στηρίξουμε το ν/σ για τις
τηλεοπτικές άδειες

Ά

Αναρτήθηκαν στο TaxisNet τα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

ρχισε από νωρίς
το πρωί η σταδιακή ανάρτηση των
εκκαθαριστικών
του
ΕΝΦΙΑ στο TaxisNet και οι
ιδιοκτήτες θα κληθούν
μέσα στα επόμενα 24ωρα
να βάλουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη για την πληρωμή του.
Η διαδικασία ανάρτησης
άρχισε από τη Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων
Εσόδων και όπως ενημερώνει το Taxis είναι σε εξέλιξη: «Σταδιακή ανάρτηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Εν.Φ.Ι.Α.) και αποφάσεων χορήγησης
έκπτωσης ή μείωσης του φόρου».
Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις από τον Οκτώβριο έως και
τον Φεβρουάριο του 2016.
Για να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους οι φορολογούμενοι αφού χρησιμοποιήσουν
τον προσωπικό κωδικό τους για να μπουν στο σύστημα θα πρέπει να επιλέξουν την
εφαρμογή Ε9 και μετά το έτος 2015.
Υπενθυμιζεται ότι οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές από το φόρο έχουν παραμείνει αμετάβλητες σε σχέση με πέρυσι ενώ διατηρήθηκε και η έκπτωση 20% για τα κενά και μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
Έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για άγαμο με ετήσιο εισόδημα έως 9.000
ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος για τη
σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτει
ακίνητη περιουσία συνολικής επιφάνειας άνω των 150 τ.μ., και η αξία της ακίνητης περιουσίας του (εκτός των αγροτεμαχίων) δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ εάν είναι άγαμος,
τις 150.000 ευρώ αν είναι έγγαμος και τις 200.000 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά.
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε τρίτεκνους-πολύτεκνους και ΑΜΕΑ
άνω του 80%, με εισόδημα έως 12.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ
για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο, εφόσον η συνολική επιφάνεια της
ακίνητης περιουσίας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί: Ο
ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία δεν αφορά
τους ψηφοφόρους μας!

Ο

Δημήτρας Σεβαστάκης «παραδέχεται» πως το κόμμα του δεν θα έχει πολιτικό
κόστος από το μέτρο αυτό και άρα δεν έχει κανένα λόγο να το πάρει πίσωΣτην
απίστευτη δήλωση πως ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα... χάσει ψήφους από την επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, με το σκεπτικό πως δεν
αφορά στο κοινωνικό σύνολο των ψηφηφόρων του, προέβη ο βουλευτής της κυβέρνησης Δημήτρης Σεβαστάκης.

«

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ταχθεί δημόσια και κατηγορηματικά υπέρτης
δημιουργίας ενός νέου πλαισίου που διασφαλίζει την νομιμότητα και την διαφάνεια στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο» τονίζει το ΠΑΣΟΚ.
Σε ανακοίνωσή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τονίζει:
Πάντα με σεβασμό των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των κανονισμών και με προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει την πρόθεση να στηρίξει επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας, εφόσον όμως με σαφήνεια και καθαρότητα γίνουν οι
απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες θα πείθουν για την ειλικρίνεια των προθέσεών του.
Αυτές πρέπει να αφορούν:
1.Την προσαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου στο πλαίσιο που θέτει η αρμόδια
ανεξάρτητη αρχή- το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- ώστε να μην υφίσταται η
δυνατότητα αυθαιρεσίας του Υπουργού, για τον καθορισμό των αδειών.
2.Την προσαρμογή των διατάξεων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ίδια η έκθεση του ΕΣΡ επισημαίνει.
3.Την προστασία του κύρους των ανεξάρτητων αρχών από τη δυνατότητα αυθαίρετων παρεμβάσεων και «υπόγειας» καθοδήγησης της πολιτικής εξουσίας.
Αν αυτές οι ουσιαστικά αυτονόητες αλλαγές, για όποιον πραγματικά πιστεύει ότι πρέπει να μπει τάξη στα ΜΜΕ, δεν γίνουν αποδεκτές, γίνεται σαφές ότι η πραγματική πρόθεση της Κυβέρνησης είναι άλλη:Να δημιουργήσει μια θερμοκοιτίδα της διαπλοκής, την
οποία υποτίθεται ότι θέλει να πολεμήσει

Ο κύριος Σεβαστάκης, συνεχίζοντας τις προκλητικές δηλώσεις για το θέμα, μετά τον
υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, που δήλωσε πως η αύξηση αφορά σε «πενταροδεκάρες», ανέφερε: «Το πολιτικό κόστος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι, σε σχέση με το κοινό του,
από τη δυσαρέσκεια των γονέων των παιδιών των ιδιωτικών σχολείων».
Μάλιστα, ο κύριος Σεβαστάκης, «προχώρησε» τη σκέψη του ένα βήμα παρακάτω,
δηλώνοντας ευθαρσώς πως «επομένως (η κυβέρνηση) δεν έχει και κανένα λόγο να το
πάρει πίσω»!

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

θριάσιο-7

8-θριάσιο

ΚΚΕ: Πρόκληση να χαρακτηρίζει πενταροδεκάρες
η κυβέρνηση όσα δεν έχει να πληρώσει ο λαός

Ο

λομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή
του, με αφορμή τις επαφές με τους δανειστές, αλλά και τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
«Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει το τελειωτικό χτύπημα στην κοινωνική
ασφάλιση, συζητά με το κουαρτέτο το επόμενο πακέτο σκληρών μέτρων, μέχρι και τους

πλειστηριασμούς της α’ κατοικίας της λαϊκής οικογένειας, αποτελεί πρόκληση να χαρακτηρίζει πενταροδεκάρες όσα δεν έχει να πληρώσει ο λαός με τους νέους φόρους»
σημειώνει ο Περισσός.
Και προσθέτει το ΚΚΕ:
Αντιλαϊκά μέτρα θα είναι και τα όποια «ισοδύναμα» και «παράλληλα προγράμματα»
που θα συμφωνούν κυβέρνηση και ΕΕ, γιατί θα τσακίζουν τα απομεινάρια των λαϊκών
δικαιωμάτων στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
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Συνολική ρύθμιση των οφειλών σε τράπεζες και Δημόσιο προτείνει το ΟΕΕ

Τ

ην πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για ένταξη σε ενιαία ρύθμιση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά στις
τράπεζες, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία κατέθεσαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
και τα μέλη του προεδρείου.
Όπως εξήγησαν, εάν δεν υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση για όλες αυτές τις όφειλες, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι ο κάθε οφειλέτης θα
προβεί σε ρύθμιση μεμονωμένα της μιας του οφειλής, όταν γνωρίζει ότι είναι ανοιχτός
στις υπόλοιπες οφειλές του και κινδυνεύει να του κατασχεθεί η όποια περιουσία του έχει
απομείνει.
Η πρόταση περιλαμβάνει γενναία ενιαία ρύθμιση σε μεγάλο αριθμό δόσεων με διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και των τόκων υπερημερίας. Ο αριθμός
και το ύψος των δόσεων προτείνεται να καθορίζεται από την περιουσιακή κατάσταση,
το ύψος των εισοδημάτων, αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των οφειλετών.
Ο κ. Δραγασάκης άκουσε θετικά τις προτάσεις του Επιμελητηρίου και συμφωνήθηκε
να τύχουν περαιτέρω συζήτησης με τους αρμόδιους υπουργούς με στόχο τη λήψη αποφάσεων.
Οι προτάσεις για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια
Για τα στεγαστικά δάνεια:
Προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, σύμφωνα με τα ισχύοντα
όρια του Νόμου Κατσέλη και σε καμία περίπτωση πώληση τέτοιου είδους δανείων σε
ξένα funds. Τα δάνεια να συνεχίσουν να τα διαχειρίζονται οι ελληνικές τράπεζες. Ρυθμιστής και εποπτική αρχή της όλης διαδικασίας να είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δανειολήπτης έχει καταθέσεις ή άλλη περιουσία
επαρκή, για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε θα πρέπει αυτή να χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του χρέους του.
Σε περίπτωση που το εμπράγματο δικαίωμα (σε πρώτη κατοικία) οδεύει αναπόφευκτα σε πλειστηριασμό, με την είσπραξη του προϊόντος του πλειστηριασμού, να παύει
κάθε απαίτηση της τράπεζας από τον οφειλέτη και τους εγγυητές, με διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού.
Είναι απαράδεκτο η αρχική τιμή του πλειστηριασμού του ακινήτου να ορίζεται με βάση
την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή εκτιμάται από τις τράπεζες, την ίδια στιγμή
που ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2007.
Για τα επιχειρηματικά δάνεια:
Επεξεργασία όλων των διαφορετικών περιπτώσεων από τις τράπεζες. Η παρουσία
των funds εδώ μπορεί να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των επιχειρήσεων, για τις
οποίες κρίνεται ότι είναι βιώσιμες, μετά τη ρύθμιση και την αναδιάρθρωση, μέσω των
κεφαλαίων, που θα βάλουν.
Στόχος πρέπει να είναι να δοθεί η δυνατότητα στις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας να ρυθμίζουν τα δάνειά τους κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην απειλείται η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους επ' ωφελεία της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της ανάτασης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους
μετόχους, εφόσον το επιθυμούν και έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, να επενδύσουν και
να αναδιαρθρώσουν την επιχείρησή τους.
Τέλος, κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών, μέσω της παροχής κινήτρων, ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με
συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.
Διαχειριστής αφερεγγυότητας:
Tο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας, αρμόδιος για την τήρηση των μητρώων
των οικονομολόγων και των λογιστών φοροτεχνικών, θεωρεί αυτονόητο ότι με τη
τεχνογνωσία που διαθέτει, θα ορισθεί ως ο αρμόδιος Φορέας για τη πιστοποίηση του
επαγγέλματος του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.
*Το Οικονομικό Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο
Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Αλαμάνος, ο Οικονομικός Επόπτης Κωνσταντίνος
Μανούσος και το μέλος της Κεντρικής Διοίκησης Παναγιώτης Νταής.
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Στ.Θεοδωράκης για τις δηλώσεις
Φίλη: Έχουν χάσει το μέτρο

Δ

ριμύτατη επίθεση
στην κυβέρνηση
εξαπέλυσε ο επικεφαλής του Ποταμιού, με
αφορμή τις δηλώσεις του
υπουργού Παιδείας, Νίκου
Φίλη για τον ΦΠΑ στα
ιδιωτικά.
«Η κυβέρνηση σήμερα
ουσιαστικά ομολόγησε ότι
αυτή πρότεινε τον φόρο
23%
στην
ιδιωτική
εκπαίδευση. Και ο κ. Φίλης
είπε από τηλεοράσεως ότι
αυτά είναι πενταροδεκάρες. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση των αριστερών εκατομμυριούχων έχει χάσει την αίσθηση του μέτρου» δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης μετά τη
συνάντηση με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
και τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας.
Γονείς και εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα προβλήματα που θα
δημιουργήσει ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Το Ποτάμι δεσμεύθηκε ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για να ανατρέψει μια τέτοια αντί-εκπαιδευτική πολιτική.
Ο κ. Θεοδωράκης πρόσθεσε ότι ο υπουργός Παιδείας με τις δηλώσεις του προσβάλλει τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικογένεια που προσπαθεί σε μια περίοδο κρίσης
να προσφέρει στα παιδιά της μια καλύτερη παιδεία.
«Θα συνιστούσαμε, λοιπόν, στην κυβέρνηση να επιστρέψει στην πραγματικότητα. Να
διορθώσει τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση, να καλύψει τα κενά, να αποσύρει
τον φόρο 23% από τα ιδιωτικά σχολεία και να σκεφθεί ότι οι Έλληνες σε αυτή την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων θέλουν να υπερασπιστούν, πάνω από όλα, τα παιδιά
τους».
Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος οι: Μιχάλης Κουρουτός, Γιώργος Χριστόπουλος και Τζένη
Κωστούση.
Από τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας
συμμετείχαν οι Ιωακείμ Καλλιβρούσης, Ερασμία Παπαδοπούλου και Δήμητρα Τσούγια,
ενώ παρόντες από την πλευρά του Ποταμιού ήταν ο βουλευτής Αττικής, Γιώργος Μαυρωτάς και η συντονίστρια Σχολικής Εκπαίδευσης, Μαρία Παπαϊωάννου.

Γεροβασίλη: Το πόρισμα της επιτροπής
Σοφών δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης

Τ

ην αντίθεσή της από μέτρα του πορίσματος της Επιτροπής Σοφών εκφράζει
έντονα τα τελευταία 24ωρα η κυβέρνηση, στάη που διαφάνηκε και από τη χθεσινή στάση που κράτησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος 'Ολγα Γεροβασίλη, η οποία είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, διαβεβαίωσε ότι η μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού συστήματος θα έχει κοινωνικό πρόσημο και ότι το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.
Η κ. Γεροβασίλη τόνισε σε σχέση με τη διαχείριση των διακρίσεων από την πλευρά
της κυβέρνησης:
Δεν είναι μόνο στον ιδεολογικό μας πυρήνα, αλλά κυρίως στάση ζωής η άρση των διακρίσεων και των αποκλεισμών, για ένα κοινωνικό σύνολο χωρίς αποκλεισμούς.
Η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε στη διαχρονική έλλειψη ενιαίας και ολοκληρωμένης
κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία και επισήμανε ότι τόσο οι ίδιοι όσο και
οι οικογένειές τους βίωσαν με σκληρό τρόπο τα τελευταία χρόνια τις συνέπειες των
μνημονίων, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το δυσβάστακτο πρόσθετο κόστος που απαιτείται
λόγω της αναπηρίας τους για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής τους.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για
συνέχιση του διαλόγου.

θριάσιο-9

Π

Κόντεψε να τινάξει στον αέρα
αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο

ρωτοφανή επίθεση
εξαπέλυσε το απόγευμα, ανοίγοντας δέκα
φιάλες υγραερίου και ρίχνοντάς τες μέσα στο Αστυνομικό
Τμήμα Ιαλυσού 35χρονος
ροδίτης, ο οποίος βγήκε εκτός
εαυτού επειδή λίγο νωρίτερα
οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για να τον ελέγξουν και
σε βάρος του βεβαίωσαν
τροχονομική παράβαση.
Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό που έθεσε σε μεγάλο
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, διαδραματίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και είχε ως
αποτέλεσμα να αναστατωθεί ολόκληρη η υπηρεσία, αλλά παράλληλα να τεθεί σε
κίνδυνο η ζωή των αστυνομικών.
Ο δράστης σε έξαλλη κατάσταση, αμέσως μετά τη βεβαίωση παράβασης σε βάρος
του, προσέγγισε το αστυνομικό τμήμα με το φορτηγό αυτοκίνητο εταιρίας μεταφοράς
υγραερίου στη Ρόδο και αφού έβγαλε από το καπό δέκα φιάλες με υγραέριο τις
χτυπούσε με μανία στον τοίχο και αφού τις άνοιγε τις έριχνε μέσα στο αστυνομικό
τμήμα, απειλώντας και βρίζοντας τους αστυνομικούς.
Αμέσως, τόσο ο διοικητής όσο και οι υπόλοιποι αστυνομικοί που εκείνη την ώρα
βρίσκονταν στο τμήμα, κινήθηκαν αστραπιαία καταφέρνοντας να εξουδετερώσουν γρήγορα τον δράστη, ακινητοποιώντας τον.
Σε βάρος του δράστη, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται, σχηματίσθηκε δικογραφία
και αναμένεται να παραπεμφθεί στην Δικαιοσύνη.

10-θριάσιο

Αμφισβητεί το κουαρτέτο τους στόχους
για το πλεόνασμα – Σοκ από τις προτάσεις για τους πλειστηριασμούς

Ο

ι δημοσιονομικοί
στόχοι τέθηκαν
επί τάπητος στην
απογευματινή συνάντηση
του Ευκλείδη Τσακαλώτου
και του Γιώργου Χουλιαράκη με τους εκπροσώπους των Θεσμών, την ώρα
που προκαλούν σοκ οι
προτάσεις για τα «κόκκινα»
δάνεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε ότι
φέτος η ύφεση θα είναι στο
1,3% με 1,4%, έναντι 2,3%
που προβλεπόταν στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, το «κουαρτέτο» αμφισβητεί το κατά πόσο θα πιάσει η κυβέρνηση τους στόχους για έλλειμμα 0,25% φέτος και
πλεόνασμα 0,5% το 2016.
Τις ενστάσεις επιβεβαίωσε και ο υπουργός Οικονομικών σε δηλώσεις του μετά τον
σημερινό γύρο επαφών, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει πως οι δανειστές δεν
ζητούν νέα μέτρα. «Θέλουν κάποιες συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο αν, όντως, τα μέτρα
οδηγούν στο -0,25% και στο +0,5%» είπε χαρακτηριστικά και επεσήμανε πως οι δανειστές «συζητάνε τα υπάρχοντα μέτρα να τα διατυπώσουμε ακριβώς, να τα ποσοτικοποιήσουμε και να κάνουμε και τεχνική μελέτη πώς το τάδε μέτρο οδηγεί σ’ αυτό το αποτέλεσμα και όχι σε κάποιο άλλο».
Τα «αγκάθια» όμως κατά τις διαπραγματεύσεις δεν σταματούν εδώ. Το μεγάλύτερο
εμπόδιο είναι το νομοσχέδιο για την προστασία από πλειστηριασμούς, το οποίο και
μπλοκάρει την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές φέρεται να προτείνουν η αντικειμενική αξία
της κατοικίας για όσους εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη να μην υπερβαίνει τις 120.000
ευρώ με το εισοδηματικό κριτήριο να προσεγγίζει τα 12.000 ευρώ. Από την πλευρά της,
η κυβέρνηση επιμένει η αντικειμενική αξία της κατοικίας να διαμορφώνεται στις 300.000
ευρώ, το εισοδηματικό κριτήριο στις 35.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των οφειλών να μην
ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι με αυτήν την πρόταση θα
δοθεί κάλυψη στο 88% των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που δυνάμει εντάσσονται στο
νόμο Κατσέλη ή έχουν ήδη ενταχθεί.
Σημειώνεται ακόμη ότι το φλέγον θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση βρέθηκε
στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης με το κουαρτέτο των δανειστών.
«Μάχη» για το ΕΚΑΣ
Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια να διασώσει το ΕΚΑΣ προσήλθε η κυβέρνηση στη
διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό. Οι δανειστές είχαν σήμερα συνάντηση με τον
Γιώργο Κατρούγκαλο και τη Θεανώ Φωτίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Η αυριανή ατζέντα
θα υπάρξει νέα συνάντηση με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας
Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο Σταθάκη για τα «κόκκινα» δάνεια.
Θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο
Σκουρλέτη στις 13:00 όπου θα συζητηθεί το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ,
και στις 14:00 οι θεσμοί θα δουν τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπου θα συζητηθεί το ενιαίο μισθολόγιο.
Στις 16:00 οι εκπρόσωποι των Θεσμών θα έχουν συνάντηση με τους υποδιοικητές της
Τραπέζης της Ελλάδος για να εξετάσουν το «καυτό» θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών.
Την Παρασκευή θα υπάρξει ακόμη μία συνάντηση του «κουαρτέτου» με τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο στις 9:00 το πρωί.
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Μεϊμαράκης για προσφυγικό: Η Ευρώπη
να δείξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα και να
μην ασκεί κριτική

Τ

ην ανάγκη συντονισμένης δράσης της Ευρώπης απέναντι στο προσφυγικό
υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης κατά
την τοποθέτησή του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που διεξάγεται στη Μαδρίτη.
Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως εκ των πραγμάτων οι προσφυγικές ροές «είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη» και κάνοντας έμμεση αναφορά

στο ψήφισμα του ΕΛΚ, τόνισε πως «η φύση και η έκταση τους» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από κανένα κράτος από μόνο του.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μεϊμαράκης σημείωσε πως στην Ελλάδα, την Ιταλία και την
Ουγγαρία «δεν διαθέτουμε τα μέσα και τις υποδομές για τη συγκράτηση, τη διαχείριση
και τη μείωση» των ροών. Άφησε εξάλλου αιχμές κατά της Τουρκίας λέγοντας πως
«δείχνει έλλειψη συνεργασίας», ενώ αναφερόμενος σε άλλες κυβερνήσεις χωρών της
περιοχής υποστήριξε πως «έχουν κυβερνήσεις με περιορισμένη κοινωνική αποδοχή
που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσδώσουν στη θητεία τους».
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε πως καθίσταται αναγκαία η δημιουργία
Ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, ενώ επεσήμανε πως η ΕΕ απέτυχε να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις, καθώς όπως είπε «δεν ενήργησε κατά τρόπο έγκαιρο και προληπτικό».
«Ως εκ τούτου, τώρα σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε και συνεπάγουμε πολιτικές κάτω
από την πίεση της κρίσης των προσφύγων που προκαλεί τις κύριες αξίες μας ως Ευρωπαίων» είπε και συνέχισε:
Φυσικά, μετά τη δημοσιοποίηση της «ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση»
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν δοθεί στέρεες λύσεις. Όμως, η Ευρώπη πρέπει
να προσπαθήσει να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά το πρόβλημα.
Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε ότι ως ΕΛΚ «η απάντηση προς τις
κρίσεις ροής των προσφύγων ως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη
είναι: Αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και αλληλεγγύη και όχι μόνο κριτική προς την
Ελλάδα και τις άλλες χώρες».
Ο κ. Μεϊμαράκης εξάλλου χαρακτήρισε το ΕΛΚ ως την ηγετική ευρωπαϊκή δύναμη
στην ΕΕ. «Το ΕΛΚ είναι η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ΕΛΚ πρέπει να παραμείνει κυρίαρχο» είπε και τόνισε πως οι λόγοι για αυτό είναι τρεις:
Πρώτον, «γιατί η ιδεολογία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς ενώνει όλους τους
Ευρωπαίους κατά μήκος των εθνικών συνόρων».
Δεύτερον, «γιατί δίνουμε τη μόνη βιώσιμη λύση για να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη
με την εισαγωγή ισορροπημένων δημοσιονομικών πολιτικών στις χώρες μας, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν αλληλεγγύη προς τις
χώρες εκείνες που είχαν κλονιστεί από την κρίση».
Τρίτον, «το ΕΛΚ έχει το προβάδισμα, γιατί ανοίγουμε τον δρόμο για περισσότερη και
καλύτερη Ευρώπη. Που σημαίνει: Περισσότερη ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας,
περισσότερη ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, περισσότερη Αλληλεγγύη σε Κοινοτικό επίπεδο, πιο μεγάλη ανταπόκριση των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας με τις κοινές ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών. Όλα αυτά ισοδυναμούν με περισσότερη Ευρώπη και
καλύτερη Ευρώπη».
«Το ΕΛΚ μπορεί να μεταρρυθμίσει την Ευρώπη, να ενώσει τους ευρωπαίους, να
κερδίσει το μέλλον», υπογράμμισε ενώ εκτίμησε ότι το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία θα
κερδίσει τις επικείμενες εκλογές και ο Μαριάνο Ραχόι θα παραμείνει πρωθυπουργός.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524
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Σιωπητήριο επιβάλλει στους
υπουργούς του ο Τσίπρας

Σ

ιωπητήριο επιβάλλει στους υπουργούς του ο Α. Τσίπρας, . Μετά την αυστηρή
προειδοποίηση που απηύθυνε στο «μίνι» Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε περισσότερο συγκεκριμένος στην κοινή συνεδρίαση των Κυβερνητικών
Συμβουλίων Οικονομικής
και Κοινωνικής Πολιτικής.
Τα αποτελέσματα δεν
άργησαν να φανούν: το
βράδυ, στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης εξηγούσε γιατί υποχρεώθηκε να εκτεθεί υπερβολικά, όπως είπε απολογητικά σχεδόν, στην
«ακτινοβολία» των μέσων ενημέρωσης, ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι η χθεσινοβραδινή εμφάνισή του ήταν η τελευταία για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον.
Μπορεί, εξάλλου, το ασφαλιστικό να μην ήταν στην επίσημη ατζέντα της χθεσινής
συνεδρίασης των δύο Κυβερνητικών Συμβουλίων, φαίνεται όμως πως ήταν το βασικό
θέμα που απασχόλησε τον πρωθυπουργό στην ομιλία του. Με σαφείς αιχμές κατά της
λεγόμενης Επιτροπής Σοφών, ακόμη όμως και κατά της ηγεσίας του Υπουργείου
Εργασίας, των κ.κ. Κατρούγκαλου και Πετρόπουλου.
«Μη μιλάτε άλλο, δημιουργείτε σύγχυση, μπερδεύετε τον κόσμο», φέρετε να είπε σε
αυτούς αλλά και όλους τους υπόλοιπους υπουργούς εν τέλει. Προβλέποντας συγχρόνως ότι ατυχείς χειρισμοί τείνουν να μετατρέψουν το ασφαλιστικό (που είναι εκρηκτικό
ούτως ή άλλως) σε ένα πρόβλημα με απρόβλεπτες συνέπειες για την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, ο Α. Τσίπρας ζήτησε κατ' ουσίαν να ξεκινήσει η συζήτηση από την
αρχή. Η κυβερνητική πρόταση πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο, ανέφερε επίσης,
σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσημο που δεν έχει προφανέστατα το «πόρισμα των
Σοφών».
Κάπου εκεί ήταν που ξεκίνησε την αποδόμηση του πορίσματος, σημειώνοντας ότι δεν
εκφράζει την κυβέρνηση. Αντ' αυτού, ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να φέρουν συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις το προσεχές διάστημα, και πάντως
ως το τέλος του μήνα.
Το επόμενο ραντεβού του Α. Τσίπρα με τους υπουργούς του έχει προσδιοριστεί για το
πρωί της Πέμπτης: τότε, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ειδικότερα το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα φέρει από
εβδομάδα στη Βουλή η κυβέρνηση.

Τσακαλώτος: Η επίπτωση των
capital controls ήταν μικρότερη
του αναμενόμενου

Ο

ι επιπτώσεις
των κεφαλαια κ ώ ν
ελέγχων στην ελληνική
οικονομία ήταν μικρότερες από τις αναμενόμενες,
δήλωσε
την
Τετάρτη ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος.
«Δεν ήταν η επίπτωση όσο σοβαρή φοβόμασταν», δήλωσε ο κ.
Τσακαλώτος στην Επιτροπή Οικονομικών της
Βουλής, όπου ξεκίνησε
η συζήτηση για το
προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016.
«Γι'αυτό τα αποτελέσματα (στην οικονομία) θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε στο τρίτο τρίμηνο και στο τέταρτο τρίμηνο αυτού του έτους», συμπλήρωσε.
Σχετικά με τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο υπουργός είπε ότι είναι
πιο αισιόδοξος σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, προσθέτοντας ότι το σχετικό
νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα.
Στην άρση των κεφαλαιακών έλέγχων αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαριάκης, εκτιμώντας ότι αυτό αναμένεται να
γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016.
Ο κ. Χουλιαράκης, εκτίμησε ακόμη ότι η ελληνική οικονομία θα εισέλθει σύντομα σε
τροχιά ταχείας ανάπτυξης και από το 2017 έως το 2019, θα μεγεθύνεται με ρυθμούς
από 2,8% έως 3,1% το έτος. Προέβλεψε δε, ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων
έως το 2018, θα επιτρέψει ηπιότερα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.
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Φίλης: Δεν θα κριθούμε στις πενταροδεκάρες του 5% ή του 13%

Ο

ΦΠΑ στην εκπαίδευση
είναι τελική απόφαση
της κυβέρνησης είπε ο
υπουργός Παιδείας, κ. Φίλης υπό
την αίρεση των δανειστών όμως.
Αίσθηση πάντως προκάλεσε η
δήλωση του υπουργού για... πενταροδεκάρες. «Υποχρέωση της
Πολιτείας είναι να διασφαλίσει το
δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα
τα παιδιά, που σημαίνει να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο, εκεί
θα κριθούμε, και όχι στις πενταροδεκάρες του 5% ή του 13%» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως «η απόφαση για κλιμακωτό ΦΠΑ στην Παιδεία είναι
τελική, και με αυτή θα λειτουργήσει η αγορά». «Το μέτρο δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία
λόγω των συγκυριών...Η φορολόγηση του κρέατος θα είχε άλλες συνέπειες. Πιστεύω ότι
θα δεχθούν το μέτρο οι δανειστές» πρόσθσε.
Όπως ανέφερε, τα ιδιωτικά σχολεία είναι μια τυπική μορφή εκπαίδευσης και την ίδια
μορφή προσφέρει και το κράτος. «Όποιος πάει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο θα
αναλάβει το κόστος αυτής της επιλογής» υπογράμμισε για τον ΦΠΑ 13% και πρόσθεσε: «Δεν πιστεύω ότι όσοι πάνε στα ιδιωτικά σχολεία είναι ζάπλουτοι και Κροίσοι, είναι
εύποροι βεβαίως».
Για τον ΦΠΑ 6% εξήγησε ότι τα φροντιστήρια πάσης φύσεως, τα ΙΕΚ, καλύπτουν
άλλες ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τη δημόσια εκπαίδευση, το 6% είναι
συμβολικού τύπου φορολόγηση που έχει απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις και
εκτίμησε πως δεν θα έχει επιπτώσεις στην απασχόληση.
Όσον αφορά τον μηδενικό ΦΠΑ σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, παραδέχθηκε ότι «εδώ η Πολιτεία είναι παντελώς αδύναμη να προσφέρει δημόσιες υπηρεσίες» και γι' αυτό δεν επιβάλλεται φόρος.
Σχετικά με τα κενά στα σχολεία υπογράμμισε ότι σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με πρόσληψη αναπληρωτών, ενώ σημείωσε ότι «4.000 καθηγητές και δάσκαλοι είναι αποσπασμένοι εκτός σχολείων... 31 Μαΐου θα ξέρουμε ποιος εκπαιδευτικός
θα πάει πού».

Κατρούγκαλος: Θα επαναϋπολογιστούν
όλες οι συντάξεις με βάση τον μισθό

Ό

λες οι συντάξεις θα επαναυπολογισθούν με βάση το μισθό και κλιμακωτά
ποσοστά αναπλήρωσης, διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνέντευξή του
Διευκρινίσεις στις άλλες του δηλώσεις για την πρότασή του περί επαναϋπολογισμού
όλων των συντάξεων με βάση έναν ενιαίο κανόνα, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, έδωσε ο υπουργός διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα θιγούν οι
μικρές συντάξεις.
Ο σκοπός μας δεν είναι να μειώσουμε. Είναι να βρούμε αυτό το ιδανικό ποσοστό
αναπλήρωσης που θα κρατάει το ασφαλιστικό σύστημα σε τροχιά βιωσιμότητας ... δεν
θέλουμε να μειώσουμε τις συντάξεις των ανθρώπων, αλλά να τις εξασφαλίσουμε ώστε
να μπορούν να τις παίρνουν και αύριο, δήλωσε.
Όπως εξήγησε, αυτό που προτείνει είναι ο επαναϋπολογισμός να γίνει με έναν ενιαίο
κανόνα που θα λαμβάνει υπόψη τον μισθό που έπαιρνε κάποιος, τις εισφορές που έχει
πληρώσει και το ποσοστό αναπλήρωσης που θα οριστεί για τη μισθολογική κατηγορία
στην οποία ανήκει κάποιος.
Οι μικρές συντάξεις που βασίζονται σε μικρούς μισθούς δεν πρόκειται να θιγούν, τόνισε και πρόσθεσε: Δεν δημιούργησαν το πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα αυτοί που
είχαν μισθό 1.000 ευρώ και ποσοστό αναπλήρωσης 70 ή 80% στο χιλιάρικο. Αυτοί που
δημιούργησαν το πρόβλημα στο ασφαλιστικό ήταν αυτοί που είχαν μισθό 2 και 3 χιλιάδες και είχαν ποσοστό αναπλήρωσης 110 και 120%. Με τον επαναϋπολογισμό επομένως αυτοί πρόκειται να θιγούν, όχι άλλο.
Τόνισε πως «όλες οι συντάξεις θα αναπροσαρμοστούν με βάση τους μισθούς με τους
οποίους έφυγαν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε να δίνουμε συντάξεις μεγαλύτερες από
τους μισθούς. Δεν μπορούμε να βάλουμε ποσοστό αναπλήρωσης 110%», ενώ εκτίμησε
πως «αυτοί που θα πάθουν ζημιά είναι αυτοί που είχαν ποσοστό αναπλήρωσης από
110% και πάνω».
Αναφερόμενος στο ζήτημα της εθνικής σύνταξης εξήγησε ότι «επειδή οι μισθοί είναι
χαμηλοί και υπάρχει ανεργία, επειδή αυτοί που δουλεύουν δεν έχουν καμία εγγύηση ότι
θα έχουν μετά από 35 χρόνια, θα μπει εισφορά, άσχετη με τη μισθοδοσία και τις εισφορές της, η οποία θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και θα αποτελεί το 60% της
σύνταξης. Πάνω σε αυτό θα προσθέσουμε τις εισφορές μας». Ξεκαθάρισε δε ότι «αυτή
τη σύνταξη θα την παίρνουν όλοι, με 15 χρόνια εργασιακού βίου».
Διαβεβαίωσε, δε, ότι αν από το νέο τρόπο υπολογισμούυποστούν μείωση κατώτερες
συντάξεις, μικρές συντάξεις θα υπάρξει διορθωτική επέμβαση για να σωθούν. Για τα
ποσοστά αναπλήρωσης είπε ότι δεν θα είναι ενιαία αλλά κλιμακωτά, χωρίς ωστόσο να
αναφερθεί σε νούμερα, γιατί, όπως ανέφερε, είναι υπό επεξεργασία. Ο κ. Κατρούγκαλος επισήμανε πάντως ότι πρόκειται για δική του πρόταση και ότι η κυβέρνηση θα πάρει
τις αποφάσεις της τις επόμενες μέρες, ενώ για το πόρισμα της επιτροπής σοφών επανέλαβε ότι δεν δεσμεύει την κυβέρνηση.
«Ισοδύναμη προστασία με αυτήν του ΕΚΑΣ. Δεν καταργείται τίποτα, απλώς αλλάζει
το σύστημα» σημείωσε, λέγοντας ότι «αναπηρικές, θανάτου, κτλ» θα υπολογίζονται διαφορετικά.
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«Αγκάθι» τα κόκκινα δάνεια στις διαπραγματεύσεις Σταθάκη - δανειστών

Σ

ε νέο ραντεβού
μετατίθεται
η
συζήτηση
του
θέματος των «κόκκινων»
δανείων ανάμεσα στον
υπουργό
Οικονομίας,
Γιώργο Σταθάκη, και τους
εκπροσώπους
των
θεσμών. Το νομοσχέδιο
για την προστασία από
πλειστηριασμούς αποτελεί
το μεγάλο «αγκάθι» στις
συζητήσεις των δύο πλευρών, μπλοκάροντας και
την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές φέρεται να προτείνουν η αντικειμενική αξία
της κατοικίας για όσους εντάσσονται στο Νόμο Κατσέλη να μην υπερβαίνει τις 120.000
ευρώ με το εισοδηματικό κριτήριο να προσεγγίζει τα 12.000 ευρώ. Από την πλευρά της,
η κυβέρνηση επιμένει η αντικειμενική αξία της κατοικίας να διαμορφώνεται στις 300.000
ευρώ, το εισοδηματικό κριτήριο στις 35.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των οφειλών να μην
ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.
Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι με αυτήν την πρόταση θα δοθεί κάλυψη στο 88% των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών που δυνάμει εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη ή έχουν ήδη
ενταχθεί.
Την ίδια ώρα, πηγές του υπουργείου Οικονομίας ανέφεραν σε δημοσιογράφους ότι
δεν θα υπάρξει άλλη ρύθμιση για προστασία της πρώτης κατοικίας, πέραν από αυτή
που θα περιλαμβάνεται στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη.
Στο σημερινό ραντεβού του κ. Σταθάκη με τους θεσμούς στο επίκεντρο βρέθηκαν
πληθώρα ανοιχτών θεμάτων, όπως η εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για το
γάλα, το ψωμί, τις εκπτώσεις και η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, συζητήθηκε η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους, με την ελληνική πλευρά να σημειώνει ότι αναμένεται η απόφαση από το
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σχετικά με τις ρυθμίσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τα ποτά και τα πετρελαιοειδή δεν έχει οριστεί χρόνος εφαρμογής διότι πρέπει να προηγηθούν μελέτες.
Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, η προτεινόμενη από την
Κυβέρνηση ΚΥΑ φαίνεται να γίνεται δεκτή από τους δανειστές. Συγκεκριμένα η ΚΥΑ θα
προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής μη φαρμακοποιού στο μετοχικό κεφάλαιο του
φαρμακείου χωρίς όμως να είναι ο αποκλειστικός μέτοχος.
Νωρίτερα, το κουαρτέτο των δανειστών συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, και στο «μικροσκόπιο» τέθηκαν η φοροδιαφυγή και η
αναδιάρθρωση του ΣΔΟΕ. Στη συνάντηση αυτή, οι θεσμοί ρώτησαν και για το τί ακριβως συμβαίνει με την Κατερίνα Σαββαΐδου, αλλά και με τη δέσμευση που έχει η κυβέρνηση για πλήρη ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Στη συνέχεια, το κουαρτέτο αναμένεται να έχει τετ α τετ με την ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας και συγκεκριμένα με τον Γιώργο Κατρούγκαλο και τη Θεανώ Φωτίου, ενώ στις
18:00 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο ραντεβού με τους κ.κ. Τσακαλώτο, Αλεξιάδη και
Χουλιαράκη.
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Τσακαλώτος: Είμαι πιο αισιόδοξος για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

«

Είμαι πιο αισιόδοξος τώρα για ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζων παρά πριν ένα
μήνα», είπε ο υπουργός
των
Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος,
κατά την ομιλία του στην
αρμόδια επιτροπή της
Βουλή που επεξεργάζεται
το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε για
ακόμη μια φορά να διατηρήσει το θετικό κλίμα που
όπως είπε διαμορφώνεται για την οικονομία της χώρας, λέγοντας πως οι παίκτες, τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές, ΕΚΤ, και κυβέρνηση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να
κλείσουν την Α' αξιολόγηση.
Ωστόσο, παραδέχθηκε πως η υφιστάμενη στρατηγική είναι γεμάτη αγκάθια και αβεβαιότητες που έχουν να κάνουν με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για το χρέος.
Για τα capital controls είπε πως οι επιπτώσεις τους δεν ήταν σοβαρές είτε λόγω καλής
διαχείρισης είτε περιορισμένης εφαρμογής τους.

Ο Χατζησωκράτης για τις πενταροδεκάρες του Φίλη

Σ

τις «πενταροδεκάρες» του υπουργού Παιδείας
αναφέρθηκε ο Δημήτρης
Χατζησωκράτης, πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.
Ο κ. Χατζησωκράτης,
με ανάρτησή του στο facebook, ανέφερε:

«ΠΕΝΤΑΡΟΔΕΚΑΡΕΣ!!!
Προσπάθησα να δω τι
ακριβώς είναι αυτές… οι
πενταροδεκάρες
στις
οποίες αναφέρθηκε σε
πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Παιδείας για την οριστική(;) επιβολή, εκ του μηδενός, του ΦΠΑ στα ιδιωτικά και
φροντιστήρια. (Με στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία εμπορίου και Προστασίας καταναλωτή)
Για κάθε λοιπόν παιδί σε ότι μεν αφορά τα φροντιστήρια θα πρόκειται για ετήσια επιβάρυνση μιας οικογένειας από 60-210 ευρώ. Σε ότι αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση από
450 – 1040 ευρώ. Ας κάνουν όλοι/ες τους λογαριασμούς τους…»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.
Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 2105546117.
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
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Επίθεση εργαζομένων στα Ταμεία
στον Κατρούγκαλο: «Είναι σε νεοφιλελεύθερο παροξυσμό»

Δ

ριμεία
επίθεση
στον
Γιώργο
Κατρούγκαλο εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της
η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Προσωπικού Οργανισμών
Κοινωνικής
Πολιτικής
(ΠΟΠΟΚΠ), σε σχέση με
τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, κάνοντας λόγο για
«ακραίο νεοφιλελεύθερο
παροξυσμό».
Η ανακοίνωση τονίζει ότι
:
Μετά τη δημοσιοποίηση
του πορίσματος της επιτροπής για το νέο ασφαλιστικό σύστημα και τον «ξαφνικό θάνατο» ολόκληρου του οικοδομήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης που προτάσσει σαν λύση, ο υπουργός Κατρούγκαλος σε κατάσταση ακραίου νεοφιλελεύθερου «παροξυσμού» συνεχίζει να προκαλεί και να απειλεί τον κόσμο της εργασίας.
Μετερχόμενος αδίστακτα κάθε μέσο επικοινωνιακής χειραγώγησης, αφορίζει, συκοφαντεί και διαστρεβλώνει ό,τι βρεθεί στο δρόμο του, προκειμένου να φέρει σε πέρας
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την πρόσφατη προσωπική εντολή της Λαγκάρτ για «τελικό
ξεκαθάρισμα».
Χθες είχε σειρά η επικουρική ασφάλιση, καθώς από τηλεοράσεως προανήγγειλε την
οριστική της κατάργηση. Αυθαίρετα και δημαγωγικά επικαλέστηκε τη δήθεν τεράστια
χρηματοδοτική εξάρτηση του Ε.Τ.Ε.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό όταν η σημερινή πραγματικότητα, που υποχρεούται να γνωρίζει και να καταθέτει δημόσια, είναι η
εξής :
Παρά τις τεράστιες απώλειες ( 2,5 δις σε ονομαστικές αξίες από το PSI και 200 εκ.
ετησίως από τόκους, 1 δις τουλάχιστον από εθελούσιες – προσυνταξιοδοτικά τραπεζών,
125 εκατ. ετησίως από κατάργηση κοινωνικών πόρων) η μόνη χρηματοδότηση που
έλαβε το ενιαίο ταμείο ήταν 120 εκατ. (50 εκατ. το 2014 και 70 εκατ. το 2015) από τον
λογαριασμό Ειδικής Εισφοράς, στον οποίο η ετήσια συνεισφορά των συνταξιούχων του
ξεπερνά τα 125 εκατ.
Η αναλογία ασφαλισμένων – συνταξιούχων ξεπερνά το 2/1 και τα αποθεματικά του
ξεπερνούν τα 2 δις, ενώ οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών αποτελούν την κύρια
πηγή χρηματοδότησης. Η οικονομική του αυτάρκεια θα ήταν δεδομένη αν εξέλειπαν
έστω και μερικώς οι υφεσιακές μνημονιακές πολιτικές που επι
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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

περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκόπουλου, μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρηση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία
μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
σε
ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος
Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ι οχ έ ς
τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χί ο υ , μ έ λ ι , κ λ π κ α ι
α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ι σμ έ ν α σ ε φ υ τ ι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η ,
η ελ ι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι τ ο υ ς ε ορ τ α ζ ομ έ ν ο υς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί , τ σ ί π ου ρ ο ,
μ α σ τ ί χα .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

16-θριάσιο

23

