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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Ρόδου 6. 2105576086

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ.
Ιερά Οδός 17Α, 2105561480

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού
Ρόκα Νικολάου 96, 2105550309

για την αποτίμηση της κατάστασης από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια
Αττικής συγκαλεί η Ρένα Δούρου

Η

Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, συγκαλεί αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 08:30 π.μ.
έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Λεκανοπέδιο από τις
έντονες βροχοπτώσεις.

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 2102445975

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311
Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία
Αγίας Παρασκευής 78 - Δάσος, 2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Έντονη βροχόπτωση
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 14 εως 19
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 81%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα
Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου

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

Από την πρώτη στιγμή οπότε και άρχισε η κλιμάκωση των καιρικών φαινομένων, και μετά από εντολή της Ρένας
Δούρου, δημιουργήθηκε Επιχειρησιακό Κέντρο στην Περιφέρεια Αττικής, για την καλύτερη εποπτεία της κατάστασης
και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό όλων των Διευθύνσεων και υπηρεσιών, ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες βρέθηκαν αμέσως στα σημεία που επλήγησαν από την κακοκαιρία.
Τόσο η Περιφερειάρχης Αττικής, όσο και οι Αντιπεριφερειάρχες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με
όλους τους Δημάρχους, καθώς και με τους αρμόδιους Υπουργούς για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σε επιφυλακή για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δήμος Αχαρνών ενημερώνει του κατοίκους των
Αχαρνών ότι λόγω των εκτάκτων αναγκών από
τις έντονες βροχοπτώσεις η υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αχαρνών θα είναι σε επιφυλακή.
Τα συνεργία και τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε
ετοιμότητα και επιχειρούν – επεμβαίνουν σε προβληματικά σημεία σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι κάτοικοι των Αχαρνών μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
Δήμος Αχαρνών: 213 20 72 300, 213 2072 450
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
Ελληνική Αστυνομία: 100
Λόγω συνέχισης των έντονων καιρικών φαινομένων και
για λόγους ασφαλείας αύριο Παρασκευή 23 Οκτωβρίου οι
Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αχαρνών θα παραμείνουν
κλειστοί.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς
του πολίτες, για την αντιμετώπιση έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων:

Αν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε
προβλήματα με πλημμύρες
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν
είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.
• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την
εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους.
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Αν είστε μέσα σε κτίριο
• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε
ασφαλές υψηλό σημείο. Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
• Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο.
• Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί
κατολισθήσεις.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
• Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει
ή είναι επικίνδυνες να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες
ώρες.
- η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.
- εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα,

περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.
- τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά
ζώα.
• Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί
κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πτώση βράχων.
Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε
περιοχές που έχουν πλημμυρίσει
• Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
• Αποφύγετε νερά που ρέουν.
• Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει
σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.
• Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς
κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από εγκαταστάσεις.
• Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης
• Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν
υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων.
• Βεβαιωθείτε από τις Αρχές ότι η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας είναι πλέον ασφαλής
και κατόπιν επιστρέψτε σε αυτήν ειδικά αν έχει προηγηθεί εκκένωση.
• Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος,
ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης
στο δίκτυο ύδρευσης.
Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει
• Φορέστε κλειστά παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος
που κρύβουν τα νερά.
• Εξετάστε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα
παράθυρα.
• Εξετάστε τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
www.civilprotection.gr
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Τραγωδία στο Μενίδι: Ένας
50χρονος νεκρός από την
κακοκαιρία

λήση για δύο εγκλωβισμένους έλαβε η Πυροσβεστική στην περιοχή του
Μενιδίου λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.Οι Πυροσβέστες έφτασαν στην οδό
Αριστοτέλους όπου εντόπισαν έναν άντρα και μια γυναίκα σε ΙΧ
εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση και

μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
όπου διαπιστώθηκε ότι είναι
νεκρός.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας, κ. Αναστάσιος Χίος
σε δηλωσή του , διευκρίνισε ότι ο
50χρονος
δυστυχώς
είναι
νεκρός.
Εκατοντάδες κλήσεις δέχτηκε
από το πρωί η πυροσβεστική και
η Αστυνομία στην Αττική με τα
προβλήματα στους δρόμους και
τις κατοικίες σε πολλές περιοχές
να μην έχουν τελειωμό.
Ενδεικτικό
της
τραγικής
κατάστασης σήμερα ήταν ότι
τριώροφη
πολυκατοικία
κατέρρευσε στο ρέμα της
Εσχατιάς,
στο
ύψος
της
συμβολής με Κωστή Παλαμά,
στο Καματερό. Στην περιοχή
αποστάλθηκε άμεσα κλιμάκιο
της Περιφέρειας Αττικής και
μηχανήματα, προκειμένου να
απομακρυνθούν τα φερτά υλικά.
Η κακοκαιρία που έπληξε το
πρωί την Αθήνα προκάλεσε
συναγερμό στην Πυροσβεστική
που έλαβε πάνω από 160
κλήσεις για άντληση υδάτων και

κοπές δέντρων που έπεσαν σε δρόμους.
Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν κυριώς στην Ελευσίνα, το Μενίδι, την Σαλαμίνα και
τα βορειανατολικά προάστια. Στην Ελευσίνα χρειάστηκε η επέμβαση της
Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από Ι.Χ. αυτοκίνητο που είχε
ακινητοποιηθεί στη συμβολή των οδών Ωκεανίδου και Δημοκριτών. O Κηφισός για
ακόμα μια φορά πλημμύρισε, ενώ στις Εθνική επικράτησε χάος με ουρές χιλιομέτρων.
Στο μεταξύ περιοχές όπως η Νέα Φιλαδέλφεια και το Κορωπί «πνίγηκαν» από τα
ορμητικά νερά

θριάσιο-3

Συγκλονιστικές φωτογραφίες. Διάσωση στη
Λ. Αθηνών, μπροστά στο Δημαρχείο!

Σ

οβαρό κίνδυνο διέτρεξε γυναίκα, ιδιοκτήτρια του περιπτέρου επί της Λ. Αθηνών,
μπροστά στο Δημαρχείο. Το περίπτερο χτύπησαν νερά ύψους σχεδόν μισού
μέτρου και χρειάστηκε να παρέμβει οδηγός νταλίκας, που έβαλε κάθετα το

όχημα στο δρόμο για να πλησιάσει και να την απεγκλωβίσει!
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πλημμύρισε το υπόγειο του Δημαρχείου, ενώ η
διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου έκανε έκκληση στους γονείς να σπεύσουν να πάρουν τα
παιδιά τους, που διέτρεχαν κίνδυνο από την εισροή νερού στο προαύλιο. Στην οδό
Επαύλεως έπεσε πεύκο.
Οι μετρήσεις σε μετεωρολογικούς σταθμούς της δυτ. Αθήνας έδειξαν ότι μέσα σε μια
ώρα έπεσαν πάνω από 80 χιλιοστά βροχής, δηλαδή νερό τριών μηνών!
Ας θυμηθούμε ότι το 1976, σε μεγάλη πλημμύρα, λίγο πιο κάτω από το Παλατάκι, σε
συνεργείο που βρισκόταν στη συμβολή οδού Επαύλεως με τη Λ. Αθηνών είχαν πνιγεί 4
άτομα.

Αποκλεισμό της Τ.Α. από συζητήσεις
στη Βουλή καταγγέλλει η ΚΕΔΕ

Τ

ην έντονη ενόχληση, αλλά και τον προβληματισμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για τον ιδιότυπο «κοινοβουλευτικό αποκλεισμό» της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, που
διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα, μεταφέρει με επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Γιώργος Πατούλης, στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πατούλης αναφέρεται, «στο πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά
«φαινόμενο», να μην προσκαλείται τις τελευταίες εβδομάδες η Κ.Ε.Δ.Ε. στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της Βουλής, όπου εισέρχονται προς συζήτηση σημαντικά νομοθετήματα, που αφορούν
ζητήματα λειτουργίας των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. «Η μη πρόσκληση της Κ.Ε.Δ.Ε.»,
τονίζει ο κ. Γ. Πατούλης, «προσβάλλει τα κοινοβουλευτικά ήθη, αλλά και το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, αφού αφαιρεί από τους Δήμους τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις θέσεις τους, στο
πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου που γίνεται στις Επιτροπές και να συμβάλλουν με τον τρόπο
αυτό, στη βελτίωση του περιεχομένου των νομοθετημάτων».
Στην επιστολή, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρει ενδεικτικές περιπτώσεις συζητήσεων σε Επιτροπές της Βουλής, όπου συζητήθηκαν θέματα, σε άμεση σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
- Συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου συζητήθηκε το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου «Μέτρα για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», παρά
το γεγονός ότι σε αυτό το Νομοσχέδιο συμπεριλαμβανόταν το άρθρο 13, που αφορούσε την απαλλαγή από την καταβολή ανταποδοτικών τελών των παραχωρησιούχων του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ
και των ΟΤΑ.
- Συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής, όπου συζητήθηκε κι άλλο ένα ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος για τους Δήμους κι ειδικότερα, το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου «Μέτρα για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπου στο Άρθρο 18
υπήρξε η πρόβλεψη για τη σύσταση Επιτροπής, με την ονομασία «Επιχειρησιακή Συντονιστική
Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών».
Σε αυτή την Επιτροπή αποφασίστηκε να μη συμμετέχει μόνιμα εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν και το ζήτημα αφορά όλους τους Δήμους της Αττικής. Ιδιαίτερα εκείνους, που διαθέτουν δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας που λειτουργεί συμπληρωματικά με το δημόσιο δίκτυο
αστικών συγκοινωνιών.
- Τέλος, στη συζήτηση που διεξήχθη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, για το νομοσχέδιο που
αφορά στην «αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης», παρά το γεγονός ότι, στο Νομοσχέδιο αυτό τίθενται ζητήματα
που αφορούν τη λειτουργία Δημοτικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. υπογραμμίζει ακόμη ότι, «ως Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού θεωρούμε πως
δεν είναι συμπτωματική η μη πρόσκληση της Κ.Ε.Δ.Ε. στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της Βουλής».
Ζητάει δε από τον Πρόεδρο της Βουλής να απαντήσει στο «ποιοι είναι οι λόγοι "πίσω" από αυτή
την εσκεμμένη μεθόδευση», τονίζοντας τα εξής:
«Θεωρούμε ότι δεν είστε εσείς υπεύθυνος για αυτόν τον ιδιότυπο αποκλεισμό.
Παράλληλα όμως, θα θέλαμε να λάβουμε τη δική σας διαβεβαίωση ότι, δεν πρόκειται στο μέλλον να επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά., που δεν συνάδουν με τα ισχύοντα κοινοβουλευτικά
ήθη και τους κανόνες του δημοκρατικού διαλόγου που οφείλουμε να διεξάγουμε χωρίς αποκλεισμούς στη Βουλή.
Οφείλουμε όλοι μας, και κυρίως όσοι από μας εκπροσωπούμε κρατικούς θεσμούς, να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του κύρους της Βουλής και του Κράτους μας.
Να υπηρετούμε συνολικά, κι όχι επιλεκτικά, τους κανόνες της Κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας».

4-θριάσιο

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
εισέρχονται τα ΕΛΤΑ

Τ

α Ελληνικά Ταχυδρομεία θα
εισέλθουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το
τέλος του χρόνου.
Όπως δήλωσε σήμερα, ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Κωστής Μελαχροινός, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου με θέμα «Τα ΕΛΤΑ στη νέα
εποχή», τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
αναμένεται να πωλούν ρεύμα μέσα
στον Δεκέμβριο, ανταγωνιζόμενα
εναλλακτικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.
«Τα ΕΛΤΑ θα ειναι παρόντα στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως
πωλητές ηλεκτρικού ρεύματος» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θα αγοράζουν
και θα πουλάνε στους καταναλωτές, σε όλη την Ελλάδα, ρεύμα».
Σύμφωνα με τον κ. Μελαχροινό, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα καταθέσουν, μέσα στον
Νοέμβριο, τον φάκελο στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για να λάβουν την σχετική έγκριση.
Πάντως, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει η σχετική έγκριση γιατί, όπως είπε,
η χρηματοπιστωτική επάρκεια των ΕΛΤΑ το επιτρέπει και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
έχουν την υποδομή και τις προϋποθέσεις για να είναι παρόντα στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
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ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 300 δισ. ευρώ το
χρέος το β΄ τρίμηνο του 2015

Μ

ειωμένο κατά 17 εκατομμύρια
ευρώ εμφανίζεται, σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το δημόσιο χρέος, καθώς ανήλθε σε 300,064 δισ.
ευρώ το β΄ τρίμηνο 2015, από 317,527
δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2014.
Την ίδια στιγμή, αυξητική πορεία ακολούθησαν και το β΄ τρίμηνο εφέτος οι
φόροι που επιβάλλονται τόσο στο εισόδημα και την περιουσία, όσο και στην παραγωγή και τις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ανήλθαν σε 5,287 δισ. ευρώ το
β΄ τρίμηνο εφέτος από 4,912 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2014 και 4,379 δισ. ευρώ το β΄
τρίμηνο 2013.
Αντίστοιχα, οι φόροι στην παραγωγή και τις εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 6,698 δισ.
ευρώ το β΄ τρίμηνο 2015, από 6,38 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2014 και 5,97 δισ. ευρώ το
β΄ τρίμηνο 2013.
Στο σκέλος των δαπανών, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε
5,304 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2015, από 5,298 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2014 και 5,646
δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2013. Ενώ, οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 9,688 δισ. ευρώ
το β΄ τρίμηνο εφέτος, από 9,571 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2014 και 9,745 δισ. ευρώ το
β΄ τρίμηνο 2013.

Ολάντ: «Επόμενο βήμα η συζήτηση για το χρέος» Παυλόπουλος: «Να υπάρξει ελάφρυνση»

«

Η Ελλάδα θα τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, αλλά
πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε τόσο αυστηρή λιτότητα, πρέπει να γίνουν αλλαγές για
την ελάφρυνση του χρέους, πάντοτε με σεβασμό στους κανόνες»
δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος κατά την υποδοχή του Φρανσουά Ολάντ στο προεδρικό
Μέγαρο.
«Τι θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα και η Ελλάδα
χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα ήταν η Γαλλία χωρίς την
Ελλάδα και αντίστροφα» τόνισε από την πλευρά του ο γάλλος Πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έδειξε ότι ήθελε να μείνει στην
ευρωζώνη. παράλληλα, υπογράμμισε ότι ήταν «εξαιρετικά σημαντικός» ο ρόλος του κ. Παυλόπουλου την επομένη του δημοψηφίσματος.
«Γίνονται μεταρρυθμίσεις και θα χρειαστούν και άλλες προσπάθειες, έχω πει όμως ότι το επόμενο βήμα είναι η
συζήτηση για το χρέος, η οποία σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει» υπογράμμισε ο Φρανσουά Ολάντ, ενώ συμπλήρωσε
ότι ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος της επίσκεψής του στην Αθήνα είναι για να πείσουμε γαλλικές επιχειρήσεις να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά ανέφερε:
Αν αγαπάς την Ελλάδα δεν αρκεί να έρχεσαι μόνο για διακοπές. Πρέπει να το δείξεις με επενδύσεις.
Μάλιστα, ζήτησε χαριτολογώντας συγγνώμη από τον έλληνα Πρόεδρο, καθώς αναγκάστηκε να ακούσει δύο φορές
τις δηλώσεις του, μια στα γαλλικά και μια από τη μετάφραση, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει άπταιστα γαλλικά. «Έτσι
όμως θα είστε σίγουρος για την διαβεβαίωσή μου ότι η Γαλλία είναι φίλη της Ελλάδας».
Ο Προκόπης Παυλόπουλος πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές αναφορικά με το πρόγραμμα και την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, πάντα με σεβασμό στις διατάξεις του ESM.
Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Παυλόπουλος, αφορά την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Αναφέρθηκε στην συμβολή της χώρας και του ελληνικού λαού στην υποδοχή των προσφύγων και σημείωσε ότι
«πρέπει το προσφυγικό να λυθεί με όρους αλληλεγγύης και συνεργασίας. Πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μας και
από την άλλη πρέπει να προστατεύσουμε τον άνθρωπο», ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος.
Ζήτησε δε να ενεργοποιηθεί η Ευρώπη και να ασκήσει η Γαλλία το ειδικό της βάρος, για να σταματήσει ο πόλεμος
στην Συρία που δημιουργεί το προσφυγικό πρόβλημα και αποτελεί πηγή ανθρωπιστικής κρίσης.
Τελευταίο θέμα που έθεσε ήταν η επίλυση του κυπριακού, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ενιαία αυτονομία και κυριαρχία και την απρόσκοπτη πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαική Ένωση.
Κλείνοντας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο Ολάντ: « Ελλάδα θα παραμείνει και θα αγωνιστεί μέσα στην Ευρώπη και μέσα
στην Ευρωζώνη, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα τιμήσει την εμπιστοσύνη που της δείξατε».
Ο Πρόεδρος Ολάντ στην απάντησή του αναγνώρισε ότι η Ελλάδα είχε πολύ σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και εξήρε τον ρόλο του κ. Παυλόπουλου την επομένη του δημοψηφίσματος στο να δεσμευτούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην παραμονή της χώρας στην ΕΕ. Ο ρόλος σας ήταν σημαντικός είπε ο κ. Ολάντ και πρόσθεσε ότι
«η Γαλλία στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. 'Αλλωστε τί θα ήταν η Ελλάδα χωρίς την Γαλλία και η Γαλλία χωρίς την
Ελλάδα».
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «η Γαλλία ήταν σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ελλάδας, στο πλευρό της
Ελλάδας. Η Γαλλία υποστήριξε προς τους εταίρους της ΕΕ ότι πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του ελληνικού λαού και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Το επόμενο βήμα θα είναι η συζήτηση για το χρέος που πρέπει να ξεκινήσει. Η επίσκεψή μου έχει
και έναν άλλο σκοπό, να πείσουμε γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και όχι μόνο η πειθαρχία, αν και η πειθαρχία είναι απαραίτητη. Αν κάποιος αγαπάει την
Ελλάδα επενδύει στην Ελλάδα». Έρχομαι στην Ελλάδα γνωρίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης. Βοηθώντας την
Ελλάδα, βοηθάμε την Ευρώπη».
Αναφέρθηκε και στο προσφυγικό λέγοντας ότι «ο πόλεμος στην Συρία έχει οδηγήσει περισσότερους από τέσσερα
εκατομμύρια πρόσφυγες να περιφέρονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η λύση πρέπει να είναι πολιτική και η Γαλλία
θα συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση». Για το κυπριακό ανέφερε ότι είναι ένα καθαρά ευρωπαικό ζήτημα που
αφορά μία χώρα μέλος της ΕΕ, που πρέπει να στηρίξουμε για να βρει τον προσανατολισμό της και τάχθηκε υπέρ της
εξεύρεσης λύσης.

Απίστευτο: ΕΝΦΙΑ
43.000 ευρώ θα πρέπει να
πληρώσει το «Χαμόγελο
του Παιδιού»

Ό

π ω ς
πέρυσι, έτσι
και φέτος αυτές
τις μέρες που
έρχονται τα ειδοποιητήρια
για
τον
ΕΝΦΙΑ,
αρχίζουν μαζί
και οι αντιδράσεις... Και για
ακόμη μία φορά η «λυπητερή» που ήρθε στο «Χαμόγελο
του Παιδιού», ήταν μεγάλη.
Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του Οργανισμού
Κώστας Γιαννόπουλος, το Χαμόγελο θα πρέπει να
πληρώσει φόρο ύψους 43.000 ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ο φόρος αφορά τα σπίτια όπου φιλοξενούνται
τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού», αλλά και σε
ακίνητα και αγροτεμάχια που έχουν κληροδοτήσει ιδιώτες
στον οργανισμό «και που στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν
είναι αξιοποιημένα».
Αρκετά από τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται στα ενήλικα «παιδιά» του «Χαμόγελου του Παιδιού», δηλαδή σε
νέους που μεγάλωσαν στα σπίτια του Οργανισμού και
αναγκάζονται να μετακομίσουν σε άλλη πόλη για να
σπουδάσουν σε πανεπιστημιακές σχολές.
«Έχουμε να στηρίξουμε τόσα παιδιά και αναρωτιόμαστε πώς θα εκταμιεύσουμε ένα τόσο μεγάλο ποσό που
είναι προορισμένο να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των
παιδιών. Είναι άδικο να παίρνουν τα χρήματα αυτά που
προέρχονται από το υστέρημα των ανθρώπων, είναι
άδικο να επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ σε ένα φορέα που το μόνο
που κάνει είναι να προσφέρει στην κοινωνία», επισημαίνει ο κ. Γιαννόπουλος. Όπως συμπληρώνει, από τα
έξοδα του Οργανισμού μόλις το 11% αφορά σε διοικητικές λειτουργίες και το υπόλοιπο ποσό πηγαίνει για την
κάλυψη των αναγκών των παιδιών.
Σημειώνεται πως πέρυσι το «Χαμόγελο του Παιδιού»
είχε κληθεί να πληρώσει ΕΝΦΙΑ ύψους 94.996.52 ευρώ.
Έπειτα από παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, που είχε κάνει λόγο για λάθος και την
υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον Οργανισμό,
το τελικό ποσό πληρωμής ήταν 30.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, «πέρυσι η επιβολή
ΕΝΦΙΑ στον Οργανισμό θεωρήθηκε άδικη από μέλη της
τότε κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση και τα κόμματα μάς υποσχέθηκαν ότι θα μας απαλλάξουν από το
φόρο».
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Επιτρέπεται η διπλοθεσία για δημοσιοΠόσο φορολογείται το Facebook, κύριε
Τσακαλώτο; Η ερώτηση – έκπληξη του γράφους του ΑΠΕ και της ΓΓ Ενημέρωσης
Νάσου Αθανασίου

Τ

ην επίσημη κοινοβουλευτική
ερώτηση
του
βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η υπόθεση της φορολόγησης της εταιρείας
στη Μ. Βρετανία για ποσό μικρότερο
των (μόλις) 6.000 ευρώ
Αποδίδει φόρο στο ελληνικό δημόσιο το Facebook και πόσο, ερωτά επισήμως - μέσω της κοινοβουλευτικής
οδού - τον υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου.
Μάλιστα αφορμή, όπως ο ίδιος ο
κύριος Αθανασίου αναφέρει, στάθηκε η υπόθεση φορολόγησης του Facebook στη
Μεγάλη Βρετανία με το... εξωφρενικό ποσό των 5.762 ευρώ, που έχει τραβήξει τα διεθνή φώτα της δημοσιότητας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Δημοσιεύματα του ξένου και του εγχώριου Τύπου αναφέρουν ότι η εταιρία Facebook
απέδωσε φόρο εισοδήματος ύψους 5.762 Ευρώ, στις υπηρεσίες εσόδων της Βρετανίας, για το έτος 2014. Η εν λόγω εταιρία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και στη χώρα
μας, όπως επίσης και άλλες διαδικτυακές εταιρίες συναφούς ή παραπλήσιου αντικειμένου.
Επειδή, η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα,
Επειδή, το ελληνικό δημόσιο καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες συγκέντρωσης
δημοσίων εσόδων,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Πόσο φόρο εισοδήματος απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο η ανωτέρω αναφερθείσα
εταιρία κατά το οικονομικό έτος 2014;
Ο Ερωτών Βουλευτής,
Αθανάσιος Αθανασίου,
Περιφέρειας Αττικής»

Περιφέρεια Αττικής: Αρμοδιότητα του υπουργείου Υποδομών το ρέμα της Εσχατιάς

Α

πάντηση στις βολές που
δέχθηκε σχετικά με την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας
δίνει η Περιφέρεια Αττικής.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση,
από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η
περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου
ενεργοποίησε όλο το μηχανισμό της
Περιφέρειας, «έθεσε σε πλήρη
ετοιμότητα και επιφυλακή τις αρμόδιες
διευθύνσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ενημερώνεται διαρκώς για
την εξέλιξη της κατάστασης».
Μηχανικοί της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκονται από την αρχή που εκδηλώθηκαν οι
έντονες βροχοπτώσεις στα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, συνεργεία επιβλέπουν όλα τα φρεάτια και τα ρέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας,
για άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός τους
έγιναν πρόσφατα.
Στο σημείο που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό, με την πτώση του τριώροφου
οικήματος στο ρέμα της Εσχατιάς, βρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα
Σπύρος Τζόκας, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Ιωάννα Τσούπρα, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης, και ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών Κωνσταντίνος Φλώρος.
Αναφορικά με το ρέμα της Εσχατιάς η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι η μελέτη για τα έργα
διευθέτησης του ρέματος, ανήκουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με τη μελέτη του υπουργείου, στο συγκεκριμένο
σημείο θα κατασκευασθεί κιβωτοειδής αγωγός εσωτερικών διαστάσεων 6,0μx4,0μ, ο
οποίος θα διέρχεται σε απόσταση 6 μέτρων περίπου από την υπόψη οικοδομή. Ενδιάμεσα η κοίτη του ρέματος θα παραμένει ανοιχτή, προφανώς για να ενσωματωθεί σε
μελλοντικά έργα ανάπλασης.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης του ρέματος, που
σημαίνει καθαρισμό του σε τακτά χρονικά διαστήματα και την προσωρινή και τοπικού
χαρακτήρα προστασία των πρανών. Ήδη είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ για αποκατάσταση των πρανών σε διάφορα ρέματα της Αττικής.
Τέλος, η οριστική αντιμετώπιση του θέματος στο ρέμα της Εσχατιάς, θα λυθεί με την
ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων διευθέτησης από το υπουργείο Υποδομών.

Τ

η
διπλοθεσία
στους δημοσιογράφους
του
ΑΜΠΕ και της Γενικής
Γραματείας Ενημέρωσης
επιτρέπει το νομοσχέδιο
για τα ΜΜΕ μετά την
αλλαγή που κατέθεσε ο
υπουργός Επικρατείας
Νίκος Παππάς.
Σύμφωνα με αυτή, η
παράγραφος 3 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
θα μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν
σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν
παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
» Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με
σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.
» Στους δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ, η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο».
Η παρ. 11 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής: «Δημοσιογράφοι, οι οποίοι
απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο ΑΠΕΜΠΕ ΑΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής
υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
υποχρεούνται εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επιλέξουν τον φορέα της απασχόλησής τους ή να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρο 55 του
παρόντος, άδεια.
» Μετά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μίας εβδομάδας όλοι οι απασχολούμενοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. δημοσιογράφοι, με την εξαίρεση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παρ.3 του άρθρου 55, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό διαδικτυακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, άλλως
καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης».
Παππάς: Νομοσχέδιο - τομή
«Το νομοσχέδιο είναι μια σημαντική τομή, μία σημαντική υπέρβαση. Οι πάροχοι πρέπει να είναι γνωστοί με το ονοματεπώνυμό τους» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας
Νίκος Παππάς στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ στην Ολομέλεια της Βουλής,
καλωσορίζοντας την κριτική επί του νομοσχεδίου και την πρόθεση του Ποταμιού να το
υπερψηφίσει επί της αρχής.
Ζήτησε υπερψήφιση των διατάξεων του νομοσχεδίου για τις άδειες των καναλιών και
των παρόχων, ενώ για το φάσμα των συχνοτήτων είπε ότι δεν είναι απεριόριστο και
αυτό δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις.
Η ρύθμιση για τις αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας είναι πανομοιότυπη με τον
νόμο του 2007, είπε προς την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Παππάς. Δήλωσε ότι θα
βελτιωθούν οι ρυθμίσεις για τον αριθμό των αδειών που το ΕΣΡ θα επιλέγει, επαναλαμβάνοντας ότι το ΕΣΡ αυτή τη στιγμή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.
Έκανε αναφορά στην έλλειψη σήματος σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
λέγοντας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επαρκεί. «Πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια
προβολής των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό» είπε ο υπουργός μιλώντας για τα γραφεία Τύπου του εξωτερικού.
Οι αλλαγές στο νομοσχέδιο
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Παππάς, στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 2 θα
μιλούμε για αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων, ανεξάρτητων και ρυθμιστικών Αρχών.
Δεύτερον, για τα ΑμεΑ (άρθρο 8, παρ.5 και 6) προβλέπονται ειδικές μέριμνες και γίνεται δεκτή η πρόταση της ΝΔ να καθοριστεί ως ελάχιστος αριθμός των δελτίων ειδήσεων
τα τρία δελτία ημερησίως και η πρόταση του Ποταμιού για μετάδοση σε συγκεκριμένες
ώρες των προγραμμάτων με τις λειτουργίες που θα τα καθιστούν προσιτά σε ΑμεΑ.
Τρίτον, για τον αριθμό του προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων
περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας, γίνεται κατανοητές οι προτάσεις και
των φορέων και των βουλευτών των κομμάτων και προτείνεται να αποφασίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού τους με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ασφάλισης και Επικρατείας.
Στο άρθρο 37, η τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα αντιμετωπιστεί από Προεδρικό Διάταγμα του νέου οργανισμού της που αναμένεται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και
πάντα με τις εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών.
Παραμένει σαφές ότι στις οργανικές μονάδες, οι οποίες αφορούν την επικοινωνιακή
διπλωματία, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο και τον οργανισμό της, προίστανται
αποκλειστικά υπάλληλοι του κλάδου συμβούλων και γραμματέων Επικοινωνίας.

6-θριάσιο

Ντράγκι: Πρόσθετα μέτρα τον Δεκέμβριο για τόνωση της οικονομίας

Α

μετάβλητες
άφησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα τις βασικές
παραμέτρους του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης, αλλά είπε
ότι θα επανεξετάσει την
πολιτική της στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Ο ευρωπαίος κεντρικός
τραπεζίτης
άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο
να ληφθούν πρόσθετα
μέτρα τον Δεκέμβριο για
την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
«Τα σχέδια αγοράς περιουσιακών στοιχείων εξελίσσονται ομαλά και συνεχίζουν να
έχουν ευνοϊκό αντίκτυπο», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σε συνέντευξη
Τύπου στην Βαλέτα της Μάλτας.
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η υποχώρηση των τιμών των εμπορευμάτων και οι ανησυχίες για τις αναδυόμενες αγορές σημαίνουν ότι οι πληθωριστικές
πιέσεις παραμένουν αρνητικές.
Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα πολιτική θα πρέπει να επανεξεταστεί στην επόμενη
συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.
Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει η ΕΚΤ σε νέα μείωση των
επιτοκίων καταθέσεων (πρόκεται για τα επιτόκια τα οποία λαμβάνουν οι τράπεζες για τη
ρευστότητα που καταθέτουν στην ΕΚΤ).
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε ότι το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής, και ειδικότερα στο σκέλος που αφορά στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θα επανεξεταστεί
στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας τον Δεκέμβριο. Παρόλο που,
όπως αποκάλυψε, ορισμένα μέλη της ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου πρότειναν η Τράπεζα να παρέμβει "εδώ και τώρα".
Οι αγορές εξέλαβαν την αναφορά αυτή του Ευρωπαίου κεντρικού τραπεζίτη ως σήμερα για επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (αγοράς ομολόγων από την
ΕΚΤ), με αποτέλεσμα το ευρώ να υποχωρήσει έναντι του δολαρίου στο επίπεδο του
1,1155.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο της πραγματικής οικονομίας της ευρωζώνης, ο
Μάριο Ντράγκι επισήμανε ότι η ανάκαμψη παραμένει ανθεκτική. Ωστόσο, όπως είπε,
εμφανίζονται εμπόδια από το εξωτερικό, τα οποία περιορίζουν τη συνολική ζήτηση.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο επικεφαλής της ΕΚΤ
προέβλεψε ότι θα παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, όμως, όπως διευκρίνισε, η
ευρωζώνη δεν βρίσκεται στα όρια του αποπληθωρισμού (deflation) -σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μακροπρόθεσμα, η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί ανοδικά, κυρίως το 2016-2017.
Αμετάβλητα τα επιτόκια
Νωρίτερα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα σε ιστορικά χαμηλά τα κυριότερα επιτόκια
αναφοράς του ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, αποφασίστηκε το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος να παραμείνει αμετάβλητο στο επίπεδο του
0,05%, το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο επίπεδο του 0,30% και
το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο επίπεδο του -0,20%.

112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2015

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι τετραήμερος και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασμού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευμένο προσωπικό
θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόληψη και
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιμη για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:
•
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
•
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
•
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
•
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (13:00– 17:00)

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Ριζικές αλλαγές σε ψωμί, γάλα, εκπτώσεις «Θα ισοπεδωθεί η οικονομία» λένε οι φορείς

Σ

αρωτικές μεταβολές επιφέρει
στην ελληνική
οικονομία και στο εμπόριο η συμφωνία των δανειστών με το υπουργείο
Οικονομίας, με τους
τομείς της αρτοποιίας,
της γαλακτοκομικής παραγωγής, αλλά και τα
καταστήματα να πλήττονται περισσσότερο. Οι
εκπρόσωποι
των
φορέων μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή του κλάδου τροφίμων και εξόφθαλμη προώθηση των αγορών της
Βόρειας Ευρώπης, οσον αφορά το γάλα και το ψωμί, ενώ προγραμματίζουν κινητοποιήσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου, που
πλέον αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για να εξισορροπήσει τις μεγάλες απώλειες των
τελευταίων μηνών.
Ποιες είναι όμως οι αλλαγές που θα ισχύσουν:
Στο ψωμί: Οι τίτλοι «αρτοποιείο», «αρτοποιός» και «φούρνος» θα μπορούν πλέον να
χρησιμοποιούνται όχι μόνο όσοι παράγουν ψωμί με την χρήση πρώτων υλών αλλά και
εκείνοι που θα διαθέτουν και απλά συστήματα έψησης και απόψυξης του προϊόντος.
Ωστόσο, υπάρχει διάταξη που ορίζει ότι οι φούρνοι που παράγουν ψωμί θα μπορούν
να χρησιμοποιούν τον όρο «φρέσκο ψωμί».
Στο γάλα: Προβλέπεται και επίσημα πλέον η κατάργηση του επταημέρου της διάρκειας ζωής του παστεριωμένου γάλακτος, με τους παρασκευαστές να καθορίζουν πλέον
ελεύθερα την ημερομηνία λήξης.
Στις εκπτώσεις και προσφορές: Προβλέπεται η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος
των τακτικών και των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων και δίνεται η δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να πραγματοποιούν προσφορές όλο τον χρόνο ενώ για το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων της Κυριακές η λύση μετατίθεται μετά την εκκρεμούσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα.
«Έχει νεκρώσει η αγορά - Θα είμαστε πλέον πλήρως εξαρτημένοι από τους ξένους»
Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για την οριστική εφαρμογή των μεταβολών στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, με τους φορείς να επιμένουν ότι θα προκαλέσουν την εκμηδένιση της εγχώριας παραγωγής και την πλήρη κατάρρευση της αγοράς.
«Πρόκειται για την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ που πλέον είναι γεγονός. Αλλά δεν θα το
αφήσουμε έτσι. Θα το παλέψουμε. Ήδη είμαστε σε κινητοποιήσεις μαζί με τους αγρότες
και θα αγωνιστούμε όχι μόνο για την κατάργηση αυτής της άδικης διάταξης, αλλά και για
να μην περάσουν τα φορολογικά μέτρα.
Αν ισχύσουν και αυτά, θα τελειώσουμε. Θα νεκρώσει ο πρωτογενής τομέας. Θα ισοπεδωθεί η οικονομία. Θέλουν να μας κάνουν τελείως εξαρτημένους από τους παραγωγούς του εξωτερικού» τονίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων
Δημήτρης Καμπούρης.
Σε ό,τι αφορά το ψωμί, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Χαρίλαος Μάνος κάνει
λόγο για μια εντελώς παράνομη και αντισυνταγματική απόφαση, η οποία θα συμβάλει
τόσο στο σβήσιμο του κλάδου, αλλά και θα έχει και επιπτώσεις στην υγεία των ελλήνων
καταναλωτών :
Θα υπάρξουν νομικές ενέργειες από την πλευρά μας, ενώ θα προσπαθούμε όσο
μπορούμε και από τους φούρνους μας να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για τις
συνέπειες στην υγεία τους από όσα πλέον τους επιβάλλουν και με το νόμο να τρώνε.
Για ''ελαττωματική εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ που δεν έχει καμία θετική επίπτωση στην
αγορά'' αναφέρεται ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ''Αλίμονο αν
περιμένει κανείς από τέτοιες αποφάσεις να μας πάνε μπροστά.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έξυπνα και να βρούμε
εναλλακτικούς τρόπους εμπορίου όπως ας πούμε μέσω διαδικτύου. Δεν νομίζω ότι
υπάρχουν πλέον οι έννοιες των εκπτώσεων και των προσφορών σε μια αγορά που έχει
εδώ και μήνες σχεδόν καταρρεύσει».
Την ίδια στιγμή, ο κ. Κορκίδης τονίζει ότι το α και το ω για να μπορέσει να ανακάμψει
η αγορά είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. «Τότε θα μπορέσουν να σταθούν
ξανά οι επιχειρήσεις στα πόδια τους» καταλήγει.

Συνελήφθη νεαρός που αποπειράθηκε
να ληστέψει δύο γυναίκες στην Πέλλα

Π

ρόκειται για 30χρονο, που, έχοντας βαμμένο το πρόσωπό του με μαύρη ουσία και
κρατώντας μαχαίρι, εισέβαλε χθες το βράδυ στο σπίτι 77χρονης, με σκοπό να αφαιρέσει χρήματα.
Νεαρός αποπειράθηκε να ληστέψει δύο γυναίκες στα Εσώβαλτα Πέλλας. Συνελήφθη όμως
και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Γιαννιτσών.
Πρόκειται για 30χρονο, που, έχοντας βαμμένο το πρόσωπό του με μαύρη ουσία και
κρατώντας μαχαίρι, εισέβαλε χθες το βράδυ στο σπίτι 77χρονης, με σκοπό να αφαιρέσει χρήματα. Εκτός από την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι και μία
60χρονη. Η τελευταία φέρεται ότι αντέδρασε, αιφνιδιάζοντας τον δράστη, που τράπηκε σε
φυγή.Αμέσως εκδόθηκαν αστυνομικές αναζητήσεις με αποτέλεσμα να εντοπιστεί λίγη ώρα
αργότερα στην ίδια περιοχή και να συλληφθεί, ενώ υπέδειξε το σημείο όπου πέταξε το μαχαίρι.
Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι ο 30χρονος προκάλεσε τραυματισμό στο χέρι της
60χρονης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
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θριάσιο-7

8-θριάσιο

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ρευστότητα
σε 12.700 πρόσωπα και επιχειρήσεις

Α

νακοινώθηκε σήμερα η προδημοσίευση για το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της
ρευστότητας και της απασχόλησης» με αριθμό ωφελούμενων 12.700
άτομα/επιχειρήσεις.

Η προδημοσίευση έχει ήδη αναρτηθεί στο site του ΟΑΕΔ και το σύστημα αναμένεται
να ανοίξει το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μαζί με τη δημόσια πρόσκληση, η οποία θα εξειδικεύει τους τελικούς όρους και τις
προϋποθέσεις μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες του Προγράμματος
Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιος για
θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης τόνισε:
Η δράση αυτή αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου που
έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη της απασχόλησης, επιβραβεύοντας
επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι η
ενίσχυση της ρευστότητας και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν κυρίως
οι νέοι άνθρωποι σε δύσκολες συνθήκες, προσφέροντας μια ευκαιρία δημιουργίας σε
όλους.
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ΚΚΕ για νομοσχέδιο ΜΜΕ: Η
κυβέρνηση ενισχύει το καθεστώς
αδιαφάνειας και διαπλοκής

Σ

φοδρή επίθεση
εξαπέλυσε προς
την κυβέρνηση
το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο των ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντας ως «μεγάλη
κοροϊδία» ότι διασφαλίζεται η πολυφωνία και η
αντικειμενική ενημέρωση.
«Η
συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με τις
γνωστές διαδικασίες fast
track,
κατέθεσε
για
συζήτηση και ψήφιση
στη Βουλή, το πολυδιαφημιζόμενο νομοσχέδιο της για τις τηλεοπτικές άδειες, προσπαθώντας ταυτόχρονα ν’ αποσπάσει την προσοχή του λαού από τη βάρβαρη επίθεση
στο εισόδημα και τα δικαιώματά του, που είναι σε εξέλιξη. Πριν λίγες ημέρες ψήφισε το
πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιέχει μόλις το 30% των προαπαιτούμενων, νέα πολυνομοσχέδια είναι στα σκαριά με ακόμα πιο σκληρά μέτρα, ενώ προετοιμάζεται και η ολομέτωπη επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση» τονίζει ο Περισσός, που προσθέτει:
Κύριος στόχος του νομοσχεδίου είναι η αναδιανομή της αγοράς, το ξαναμοίρασμα της
πίτας ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας, διεθνώς, που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΜΜΕ και η συνδιαλλαγή με τους σταθμούς για
ευνοϊκότερη στάση απέναντι στην κυβέρνηση, αφού το μόνο που κάνει το νομοσχέδιο
είναι να παραχωρήσει τις άδειες μέσα από τη διαδικασία διαγωνισμού και δημοπράτησης.
Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση της αγοράς σε ακόμη λιγότερα χέρια, ιδιαίτερα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας που τίθενται για τους περιφερειακούς και δημοτικούς σταθμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας των
εργαζομένων.
Το ΚΚΕ συνεχίζει λέγοντας ότι «η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν τερματίζει, όπως ισχυρίζεται, το καθεστώς αδιαφάνειας και διαπλοκής, με ευθύνη βέβαια και των προηγούμενων
κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά το αναπαράγει και το ενισχύει, αφού η ιδιοκτησία
των ΜΜΕ παραμένει στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που τα αξιοποιούν για
την προώθηση των συμφερόντων τους και την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Τον ίδιο χαρακτήρα έχει άλλωστε και η κρατική τηλεόραση στον καπιταλισμό. Γι’
αυτό και αποτελεί μεγάλη κοροϊδία ότι με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η "πολυφωνία"
και η "αντικειμενική" ενημέρωση. Οι ιδιοκτήτες των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων στην
πραγματικότητα θα προβάλλουν και θα αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική, τις ανάγκες του κεφαλαίου και της εξουσίας του, που είναι ασυμβίβαστα με την
προβολή των αναγκών, των δικαιωμάτων, των αγώνων των εργαζομένων, του λαού
μας».
Και προσθέτει:
Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται να ρυθμιστεί το καθεστώς των ΜΜΕ, να θεσπιστούν διαφανείς κανόνες λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού
τοπίου και να μπει τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας «σκοντάφτουν» πρώτα απ’ όλα στο
ίδιο το νομοσχέδιο, όπου όλα τα κρίσιμα ζητήματα (αριθμός αδειών, τιμή εκκίνησης
δημοπράτησης, μετοχικό κεφάλαιο περιφερειακών καναλιών κλπ) θα ρυθμιστούν, μετά
την ψήφισή του, με υπουργικές αποφάσεις, παραπέμποντας σε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Ακόμη και στο ζήτημα της ονομαστικοποίησης των μετοχών,
θεσπίζονται εξαιρέσεις για τις ξένες εταιρείες και τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, που
ακυρώνουν την όποια υποχρέωση ονομαστικοποίησης.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που θα απασχολούνται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ούτε οργανόγραμμα, πόσοι και σε ποια τμήματα θα απασχολούνται, ούτε δέσμευση ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με τις
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις των αντίστοιχων ενώσεων, ανοίγοντας το δρόμο για τη
διαιώνιση του καθεστώτος εργασιακής ζούγκλας.
Το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και θα αντιπαλέψει τις αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην ενημέρωση του
λαού. «Το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, που θα έπρεπε να προάγουν τα ΜΜΕ μπορούν να διασφαλιστούν μόνο όταν οι
συχνότητες, τα κανάλια, τα συστήματα τηλεπικοινωνίας γίνουν πραγματικά κοινωνική
ιδιοκτησία, που θα λειτουργούν με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και εργατικό-λαϊκό
έλεγχο, στο πλαίσιο ριζικών ανατροπών στο επίπεδο της οικονομίας και της εξουσίας»
καταλήγει στην ανακοίνωσή του
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Σοβαρή εμπλοκή με τους δανειστές
στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων Πολιτική λύση αν χρειαστεί

Σ

οβαρή εμπλοκή
στη διαπραγμάτευση με τους
δανειστές έχει προκύψει
στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων, με το
χάσμα μεταξύ των προτάσεων των δυο πλευρών να παραμένει πολύ
μεγάλο.
Λίγο πριν τις 15:30 το
μεσημέρι ( Πέμπτη)
ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη με τους εκπροσώπους των θεσμών, όπου και
καταγράφηκε η διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών στο ζήτημα της ρύθμισης
των κόκκινων στεγαστικών δανείων.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα το μεσημέρι, όπως άλλωστε και για το ζήτημα της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
"Είμαστε ανυποχώρητοι και δεν αποκλείεται να αναζητηθεί πολιτική λύση για να λυθεί
το πρόβλημα, αν δεν υπάρξει συμφωνία", σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά των θεσμών ενδιαφέρεται για ρύθμιση η
οποία να αφορά τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενώ όπως σχολίασε η ίδια πηγή του
υπουργείου Οικονομίας, η ρύθμιση αφορά όσους δεν έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο
νόμο Κατσέλη. Ο νέος νόμος θα ενεργοποιηθεί μόλις οριστούν τα νέα όρια, ενώ
σημειώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, προς το παρόν, επί των εμπορικών τιμών
των ακινήτων.
Η συζήτηση δεν αφορά την πώληση δανείων σε ξένα funds, όπως αναφέρθηκε, το
θέμα αυτό θα ξεκινήσει να εξετάζεται τον επόμενο μήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα προτείνει προστασία της πρώτης κατοικίας για
δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη εφόσον η αντικειμενική αξία του
ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο ιδιοκτήτη και τις 250.000 ευρώ για
ζευγάρι, με το όριο να αυξάνεται κατά 25.000 ευρώ ανά τέκνο, για έως και τρία παιδιά.
Παράλληλα, η ελληνική πλευρά προτείνει ως εισοδηματικό όριο τις 35.000 ευρώ
ετησίως, με προϋπόθεση όμως τα συνολικά χρέη προς τράπεζες και Δημόσιο να μην
ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ.
Στον αντίποδα, οι δανειστές επιμένουν πως το πλαφόν για την αντικειμενική αξία του
ακινήτου θα πρέπει να οριστεί σαφώς χαμηλότερα, στα 120.000 ευρώ, ενώ παράλληλα
ζητούν χαμηλότερο εισοδηματικό όριο, το οποίο τοποθετούν στα όρια της φτώχειας.
Συγκεκριμένα, οι θεσμοί προτείνουν άρση προστασίας πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα
8.180 ευρώ για τους άγαμους και τα 13.900 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση της
τάξης των 3.350 ευρώ ανά παιδί, έως τρία παιδιά.
Επιπλέον, οι πιστωτές προκρίνουν πολύ χαμηλότερο όριο χρεών για απόσυρση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας, τοποθετώντας το ταβάνι στις 120.000 ευρώ, δηλαδή
κάτω από το μισό σε σχέση με αυτό που προτείνει η κυβέρνηση.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πρόταση καλύπτει περίπου το
72,4% των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ενώ η πρόταση των
θεσμών καλύπτει μόλις το 17,3%.
Το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνδέεται άρρηκτα με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, με δεδομένο ότι οι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
υπερβαίνουν πλέον τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι περίπου το 45% των τραπεζικών
χαρτοφυλακίων.

θριάσιο-9

Μίχαλος στο ΕΛΚ: Χρειάζεται αλλαγή δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής

Α

λλαγή
στην
οικονομική και
δημοσιονομική
πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
προς
την
κατεύθυνση
της
ενίσχυσης των επενδύσεων ζήτησε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του
ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος
Μίχαλος, από το βήμα
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος.
Σε παρέμβασή του σε
πάνελ, υπό την ιδιότητα
του ως αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, ο κ. Μίχαλος ανέλυσε λεπτομερώς τους παράγοντες που σήμερα αποθαρρύνουν τους επενδυτές, προκειμένου να
προχωρήσουν στις αναγκαίες επενδύσεις που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στις οικονομίες των ευάλωτων χωρών, αλλά και θα δημιουργήσουν θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κ. Μίχαλος εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα της φορολογίας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα φορολογικά συστήματα των κρατώνμελών είναι περίπλοκα και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από τη φορολόγηση της
εργασίας, κάτι που λειτουργεί αρνητικά σε σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα, το ύψος της φορολογίας συνιστά βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για την υλοποίηση επενδύσεων.
Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές μας διακατέχονται,
δυστυχώς, από μια αντιφατική λογική, από τη μια να επιβάλουν στη χώρα μας φορολογικά μέτρα που καθηλώνουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και από την άλλη να υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις.
«Με την αντιφατική αυτή λογική ρίχνουμε ουσιαστικά νερό σε ένα βαρέλι δίχως πάτο»
τόνισε ο κ. Μίχαλος και συμπλήρωσε:
Για να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την
Ευρώπη, δεν χρειάζονται μόνο χρηματοδοτικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα το πακέτο Γιούνκερ, αλλά και μια συνεκτική οικονομική δημοσιονομική πολιτική.
Όπως σημείωσε υποστήριξε ο κ. Μίχαλος:
Το σύνολο των επενδύσεων στην Ε.Ε. το 2014 ήταν κατά 15% χαμηλότερο από τα
αντίστοιχα επίπεδα του 2007. Η επενδυτική «ξηρασία» είναι ακόμη πιο έντονη στις
χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα. Εκεί,
για την ίδια περίοδο, η μείωση κυμαίνεται από 25% έως 60%. Ο αντίκτυπος είναι εμφανής τόσο στον ασθενικό ρυθμό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και στην
απασχόληση: Σήμερα, υπάρχουν στην Ευρώπη 23 εκατομμύρια άνεργοι, με τους νέους
να βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

10-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 1372
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα 21/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροπο1.
ποιηθεί και ισχύουν από το άρθρο 1 παρ.2β του 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
Τις διατάξεις των άρθρων 168 και 205 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ 143 Α΄) όπως και την παρ. 5 του
2.
άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.),
όπως ισχύουν.
3.
Τις διατάξεις του Π.Δ 524/80 (Φ.Ε.Κ 134 Α΄) και του Π.Δ. 523/80 (Φ.Ε.Κ 134 Α΄) όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
4.
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Το υπ’αρ.πρωτ.17583/10-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης
5.
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(με Αντίτιμο).
Την υπ’ αριθμ. 28/15 Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-Αθλητισμού και
6.
Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής περί προγραμματισμού προσλήψεων
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το έτος 2015 με κάλυψη της
δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου.
7.
Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α με αρ. Φ.Ε.Κ
1073/8-6-2015 και τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων ορισμένου χρόνου σαράντα (40) αυτού.
8.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/13-3-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
9.
Την υπ.αριθ. 90/2015 απόφαση περί καθορισμού αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α για το έτος 2015.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού
- Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής που εδρεύει στην Ελευσίνα και συγκεκριμένα του
εξής αριθμού ατόμων ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ειδικά τυπικά προσόντα :
•
Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της προκήρυξης πρόσληψης.
•
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην διδασκαλία της ειδικότητας της προκύρηξης για την πρόσληψη
(απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).
•
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα τουλάχιστον ένα έτος.
•
Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον χώρο.
•
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 - 65 ετών
•
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
•
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β)
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία,
καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά
των ηθών ή το νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με
τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα
από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
•
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή
/και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της

αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή
ατομικό βιβλιάριο υγείας.
4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.)
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, κ.λ.π) για
την ειδικότητα που απαιτείται.
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(πρόσφατο).
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ημερών ασφάλιση από το μητρώο του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.
3584/2007.
9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την
κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτική παρουσία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης και
αξιολόγησης προσωπικού, σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην
αναλυτική προκήρυξη, καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση για την κάλυψη
των θέσεων των τμημάτων. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της
καταλληλότητας τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής(Κίμωνος 11 & Παγκάλου,
Ελευσίνα) καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ελευσίνας. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών
ημερών στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής από την επομένη
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή η οποία
θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων .

1.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2.
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων
3.
προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν
τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας.
4.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της
σύμβασης εργασίας , καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη
ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. Όσοι
τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση-ωρομίσθιοι) διάρκειας μέχρι οκτώ
(8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (για τις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ.
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.

5.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
6.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα
7.
δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής
Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας(Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά τις
ώρες 09.00π.μ -14.00μ.μ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπική εφημερίδεσ του Νομού Αττικής.
8.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα
για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2105565619
στον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου κ. Βουκουβαλίδη Κλεάνθη.
9.
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Ελευσίνας(Κίμωνος 11 & Παγκάλου Ελευσίνα) καθώς
10.
και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2)
τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.
1.
2.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Με «λουκέτο» επ’ αόριστον απειλούν
οι φαρμακοποιοί

«

Δεν έχουμε να
χάσουμε τίποτα·
έτσι κι αλλιώς
χαμένοι
είμαστε»,
δηλώνει ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου,
οποιώντας ότι η απεργία
που ξεκινάει, μεθαύριο,
θα είναι διαρκείας.
Σε συνέντευξή του στο
«Πρακτορείο 104,9 FM»,
ο Κώστας Λουράντος
τόνισε:
Λέμε κυλιόμενες απεργίες γιατί δεν επιτρέπεται, αλλά ουσιαστικά είμαστε επ΄ αόριστον. Προκειμένου να μας τα πάρουν και να κάνουν αυτά που θέλουν για να δημιουργηθούν οι αλυσίδες, κλπ., τα κλείνουμε μόνοι μας.
Ο κ. Λουράντος διευκρίνισε ωστόσο ότι οι ανάγκες των πολιτών θα καλυφθούν τις
ημέρες της απεργίας από τα διανυκτερεύοντα και τα εφημερεύοντα φαρμακεία, που θα
λειτουργούν κανονικά.
«Θέλουν να υπάρχει μια απελευθέρωση, να μπορεί ο καθένας να ανοίγει φαρμακείο,
παίρνοντας έναν φαρμακοποιό ως υπάλληλο, κατά τα συμφέροντά του. Αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει στην Ευρώπη», επισημαίνει και προβλέπει ότι σε περίπτωση που
αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας, οι μεγάλες εταιρίες φαρμάκων θα ανοίξουν αλυσίδες
φαρμακείων και θα πουλούν τα δικά τους φάρμακα.
«Δεν ποινικοποιούμε το κέρδος, αλλά από την άλλη μεριά το φάρμακο είναι κοινωνικό
αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα», λέει ο κ. Λουράντος, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν
συμβαίνει σε καμία χώρα της Ευρώπης.
Εκτιμά, επίσης, ότι σε περίπτωση αλλαγής στο ιδιωτικό καθεστώς θα πληγούν καίρια
και οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, που -όπως λέει- πουλούν και με πίστωση, ενώ το
ελληνικό φάρμακο είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Το Ποτάμι για Σαββαΐδου: Η κυβέρνηση έχει
αλλεργία στις ανεξάρτητες αρχές

Α

μέσως μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι αποπέμπεται η Κατερίνα Σαββαΐδου, το Ποτάμι εξέδωσε ανακοίνωσε στην οποία κατακεραυνώνει το
Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η ανακοίνωση:
H κυβέρνηση επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία την αλλεργία της στις ανεξάρτητες αρχές
και ότι λειτουργεί με νοοτροπία καθεστώτος. Αυτό κάνει και με τον εξαναγκασμό σε παραίτηση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κυρίας Κ. Σαββαΐδου, με
πρόσχημα δικαστικές εκκρεμότητες.
Η πραγματική επιδίωξη είναι ο απόλυτος έλεγχος σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα,
προκειμένου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει απρόσκοπτη "παιχνίδια" και "διευθετήσεις"
με επιχειρηματικά συμφέροντα.
Τον απόλυτο έλεγχο επιθυμούσε και η κυβέρνηση Σαμαρά, γι' αυτό και προχώρησε
τότε στην αποπομπή Θεοχάρη. Με τέτοιες πρακτικές, το καθεστώς διαφθοράς και διαπλοκής θα διαιωνίζεται.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524

θριάσιο-11

Νέα μείωση του πλαφόν του ELA καθώς
αυξάνεται η ρευστότητα στις τράπεζες

Τ

ο πλαφόν παροχής
ELA
μειώθηκε κατά
περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πέφτοντας
στα 86,9 δισεκ., μετά
από σχετικό αίτημα της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Σε νέα μείωση το ορίου
έκτακτης ρευστότητας
(ELA) που παρέχει στις
ελληνικές
τράπεζες
προχώρησε η ΕΚΤ, σε
ένα ακόμα σινιάλο πως η
κατάσταση ρευστότητας στα ελληνικά ιδρύματα βελτιώνεται.
Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το πλαφόν παροχής ELA μειώθηκε κατά
περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πέφτοντας στα 86,9 δισεκ., από 87,9 δισεκ. που ήταν
μέχρι πρότινος.
Στην ανακοίνωσή της, η ΤτΕ τονίζει πως η μείωση εγκρίθηκε κατόπιν αιτήματος της
ίδιας της ελληνικής πλευράς, και «αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα».
Πριν τη συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης,
στα μέσα του καλοκαιριού, το όριο του ELA είχε αγγίξει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

12-θριάσιο

Συλλήψεις σε Περιστέρι και Κρήτη
για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

Χ

ιλιάδες λαθραία τσιγάρα και καπνό είχαν
στην κατοχή τους και
διακινούσαν ένας 41χρονος
έλληνας και ένας 46χρονος
πακιστανός, που συνελήφθησαν στο Περιστέρι.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο
στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, αλλά και σε έρευνες στα
σπίτια τους, βρέθηκαν 14.245
πακέτα τσιγάρων και 495
συσκευασίες καπνού, που
δεν έφεραν την προβλεπόμενη από τον νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και 9.956 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Στο μεταξύ, και στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, από
αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, ένας 31χρονος πακιστανός.
Παρέλαβε μέσω μεταφορικής εταιρείας 1.900 πακέτα τσιγάρων και 465 συσκευασίες
με 23.250 γραμμάρια καπνού, που επίσης δεν έφεραν την ειδική ταινία.
Όπως προέκυψε, τα εν λόγω δέματα είχαν αποσταλεί από την Αθήνα στη συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία του Ηρακλείου.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Έρευνα ΣΔΟΕ στην εταιρεία του Φλαμπουράρη ζητά ο Κωνσταντινόπουλος

Ο

βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης προκάλεσε την κυβέρνηση να
στείλει τους οικονομικούς ράμπο στην πρώην εταιρία του υπουργού Επικρατείας, στον απόηχο της καταγγελίας του Χάρη Θεοχάρη για «φουσκωμένους» ισολογισμούς στην τεχνική εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο κ. Φλαμπουράρης.
Τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ της καταγγελίας του βουλευτή του Ποταμιού Χάρη
Θεοχάρη για «μαύρα» ταμεία στην πρώην εταιρεία του υπουργού επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη ζήτησε στη Βουλή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης προκάλεσε την κυβέρνηση να
στείλει τους οικονομικούς ράμπο στην πρώην εταιρία του κ. Φλαμπουράρη, προκειμένου να αποδειχτεί η αλήθεια, προσθέτοντας ειρωνικά:
«Θα το κάνετε ή θα περιμένετε να βάλετε κάποιον δικό σας πρώτα που θα εξασφαλίζει το τελικό πόρισμα;».
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν έλαβε απάντηση από την πτέρυγα της συμπολίτευσης, ούτε κι από τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, που ήταν παρών στη
συζήτηση.

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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Ένοπλοι μασκοφόροι επιτίθενται σε
βάρκες με πρόσφυγες στο Αιγαίο

Ε

πιθέσεις ένοπλων
μασκοφόρων
σε
βάρκες που μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο, θέτοντας
τις ζωές τους σε κίνδυνο
καταγγέλλει σε έκθεσή της η
μη κυβερνητική οργάνωση
«Παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων»
(«Human Rights Watch»).
Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ότι οι ένοπλοι ακινητοποιούν
τις βάρκες και τις απωθούν
πίσω στα τουρκικά χωρικά
ύδατα. Η οργάνωση μίλησε με εννέα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν οκτώ
περιστατικά (τα πιο πρόσφατα στις 7 και 9 Οκτωβρίου), κατά τα οποία μασκοφόροι δράστες, συχνά οπλισμένοι, σταματούν τις βάρκες που μεταφέρουν μετανάστες από την
Τουρκία στα ελληνικά νησιά και τις παροπλίζουν σκόπιμα καταστρέφοντας ή αφαιρώντας τις μηχανές τους ή τα καύσιμα ή τρυπούν το κέλυφός τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ρυμουλκούν τις βάρκες στα τουρκικά χωρικά ύδατα.
«Ο παροπλισμός των βαρκών στο Αιγαίο κάνει ένα ήδη επικίνδυνο ταξίδι ακόμα πιο
πιθανό να οδηγήσει σε θάνατο», δηλώνει η Εύα Κοσέ από το «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», και συμπληρώνει:
Αυτές οι εγκληματικές ενέργειες απαιτούν επείγουσα αντίδραση από τις ελληνικές
αρχές.
Tι αναφέρουν οι μαρτυρίες
Όπως περιγράφεται στην έκθεση, στις 9 Οκτωβρίου το προσωπικό της οργάνωσης
έγινε μάρτυρας μιας υπερφορτωμένης με μετανάστες και πρόσφυγες φουσκωτής βάρκας που έπλεε στα ύδατα μεταξύ της Τουρκίας και της Λέσβου για περισσότερη από μία
ώρα μέχρι που μια ομάδα Ισπανών εθελοντών ναυαγοσωστών τους έσωσε. Αμέσως
μετά τη διάσωση των μεταναστών, ο 17χρονος Αλί από το Αφγανιστάν είπε στα μέλη
της οργάνωσης ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ένα ταχύπλοο χτύπησε τη φουσκωτή λέμβο. Σε αυτό επέβαιναν πέντε άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, με τα πρόσωπά
τους καλυμμένα με κουκούλες και οπλισμένοι με πιστόλια.
«Στην αρχή, όταν πλησίασαν, νομίζαμε ότι είχαν έρθει για να μας βοηθήσουν. Αλλά
με τον τρόπο που ενήργησαν, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχαν έρθει για να βοηθήσουν.
Ήταν τόσο επιθετικοί. Πήραν τη μηχανή από τη βάρκα μας και στη συνέχεια έφυγαν
γρήγορα μακριά», περιέγραψε ο Αλί.
Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε άλλες τρεις βάρκες που
μετέφεραν μετανάστες και πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, τη Συρία και το Ιράκ, πριν
επιταχύνουν προς την ελληνική ακτή. Οι άνδρες αυτοί δεν φορούσαν διακριτικά στα
ρούχα τους και, σύμφωνα με τον Αλί «μιλούσαν μια γλώσσα που δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν ήταν η τουρκική, καθώς οι Αφγανοί μπορούν να καταλάβουν ένα κομμάτι της
τουρκικής γλώσσας».
Όπως πρόσθεσε, ένα σκάφος με άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής πλησίασε και
πήρε τις τρεις γυναίκες και τα έξι παιδιά από το φουσκωτό σκάφος και υποσχέθηκαν να
επιστρέψουν για να πάρουν τους άνδρες, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ.
Τα μέλη του «Παρατηρητηρίου» είδαν, επίσης, ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού
σώματος να προσεγγίζει τη λέμβο που επέβαινε ο Αλί και αφού έκανε ένα κύκλο γύρω
από αυτήν, έφυγε μακριά. Οι επιβαίνοντες σε μια δεύτερη λέμβο που έφθασαν στη
Λέσβο την επόμενη ημέρα επιβεβαίωσαν στην οργάνωση ότι ήταν σε ένα από τα άλλα
τρία σκάφη, στα οποία επιτέθηκαν οι κουκουλοφόροι.
Τρία από τα περιστατικά που περιγράφηκαν στα μέλη της οργάνωσης είχαν περισσότερους από έναν μάρτυρα και οι μαρτυρίες έφεραν πολλές ομοιότητες. Σε δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι περιέγραψαν ότι είδαν το σκάφος με τους μασκοφόρους να κατεβαίνει από ένα μεγαλύτερο πλοίο.
Σε τρεις από τις υποθέσεις που κατέγραψε η οργάνωση, οι άνθρωποι είπαν ότι είχαν
δει την ελληνική σημαία στο πλοίο που μετέφερε τους μασκοφόρους. Σε έξι περιπτώσεις
οι μάρτυρες είπαν ότι οι μασκοφόροι ακινητοποίησαν τη λέμβο ή της αφαίρεσαν τη
μηχανή ή τα καύσιμα. Σε δύο περιπτώσεις οι μασκοφόροι τρύπησαν τη λέμβο. Σε τρεις
περιπτώσεις ρυμούλκησαν τους μετανάστες πίσω στα τουρκικά ύδατα. Σε τέσσερις
περιπτώσεις οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο υπέστησαν βία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πληγείσες βάρκες εγκαταλείφθηκαν χωρίς καμία βεβαιότητα ότι οι επιβαίνοντες ήταν ασφαλείς.
Όπως σημειώνεται επίσης, σε βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS στις 8
Σεπτεμβρίου καταγράφεται κάτι που φαίνεται ως επίθεση σε λέμβο από άγνωστους
μασκοφόρους και ένας δημοσιογράφος λέει ότι έγιναν μάρτυρες επιθέσεων σε έξι βάρκες που μετέφεραν μετανάστες και αιτούντες άσυλο εκείνη την ημέρα.
Σε επιστολή του στις 9 Οκτωβρίου προς το «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα δηλώνει ότι έχει λάβει ανάλογες καταγγελίες και
σημειώνει ότι «αναφέρονται σε άνδρες με στολές αξιωματικών που μοιάζουν με τις στολές των ειδικών μονάδων του ελληνικού Λιμενικού».
Και συνεχίζει ότι η ακτοφυλακή είχε «κατ' επανάληψη κινήσει έρευνες που συμπεριλάμβαναν Έλληνες υπηκόους οι οποίοι προσποιούνταν ότι ήταν αρχές επιβολής του
νόμου και εκμεταλλεύονταν τους μετανάστες με σκοπό να αποκτήσουν παράνομα τα
σκάφη και τον εξοπλισμό τους».
Το Λιμενικό ανέφερε, επίσης, ότι στις 30 Ιουλίου τρεις μασκοφόροι Έλληνες υπήκοοι
που φορούσαν στολές που μοιάζουν με αυτές των οργάνων επιβολής του νόμου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν μέλη της ακτοφυλακής.
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Tην αποπομπή της Κ.Σαββαΐδου
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Τ

ην έξοδο της γγ Εσόδων
Κατερίνας Σαββαΐδου έδειξε
το
Υπουργικό
Συμβούλιο, κάνοντας ομόφωνα
δεκτή την εισήγηση του υπουργού
Οικονομικών.
«Το υπουργικό συμβούλιο ομοφώνως έκανε αποδεκτή την εισήγηση του υπουργού Οικονομικών
για να παυθεί από τα καθήκοντά
της η γγ Δημοσίων Εσόδων, η κ.
Σαββαϊδου» διαβεβαίωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη μετά το πέρας
του Υπουργικού και συνέχισε:
«Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σε τέτοιες εποχές, δύσκολες για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ειδικά από δημόσιους λειτουργούς να λειτουργούν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, επίσης όχι μόνο αυτό, αλλά να
ευνοούν και συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες ευνοήθηκαν και στο παρελθόν από
άλλες κυβερνήσεις και οι οποίες αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαπλοκής».
«Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες και θα τηρηθούν» τόνισε η κυρία Γεροβασίλη.
Στο ερώτημα εάν θα δημιουργηθεί ένα κενό, είπε ότι «θα λυθούν όλα όπως πρέπει να
λυθούν, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία».
Σχετικά δε με το εάν συμφωνούν οι εταίροι, η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «είμαστε κυρίαρχο κράτος, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και η απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου ομοφώνως με εισήγηση του υπουργού Οικονομικών ήταν αυτή
και έγινε αποδεκτή».
Πλέον αναζητείται νομική φόρμουλα προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση Σαββαΐδου. Σύμφωνα πληροφορίες η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ακραία
νομοθετική κίνηση της έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
Πάντως, πρόκειται για απόφαση που χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού καθώς η υφιστάμενη
νομοθεσία επιτρέπει την απομάκρυνσή της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
μόνο για τρεις λόγους: παραίτησή της, αποδεδειγμένη απιστία της έναντι των συμφερόντων του Δημοσίου ή τρίτον μη εκπλήρωση συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων που έχουν τεθεί για την άσκηση των καθηκόντων της από την κυβέρνηση.
Δεν παίρνει θέση -ακόμη- η Κομισιόν
Για το θέμα ρωτήθηκε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίκα Μπράιντχαρντ, και για
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο όπως μετά την παύση
του προηγούμενου ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη.
Η Μπράιτχαρντ αρκέστηκε να δηλώσει πως η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την
κατάσταση, ωστόσο δεν επιθυμεί να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτή τη φάση.

θριάσιο-13
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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

θριάσιο-15

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
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16-θριάσιο
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