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Δήμος Χαϊδαρίου: Ομόφωνη διεκδίκηση
μέτρων άμεσης ανακούφισης των πληγέντων
και έναρξης αντιπλημμυρικών έργων

Ο

μόφωνες αποφάσεις ελήφθησαν στην έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου
τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη, με βάση και την κεντρική
εισήγηση του δημάρχου Μιχάλη Σελέκου, σχετικά με το
πλαίσιο διεκδικήσεων και αιτημάτων για την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες
που έπληξαν την πόλη, καθώς και για την άμεση κατασκευή
των απαραίτητων υποδομών αντιπλημμυρικής θωράκισης
και προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι το Χαϊδάρι έχει κηρυχτεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφική
πλημμύρα που έπληξε το ίδιο, αλλά και άλλες περιοχές της
Δυτικής Αθήνας.
Στην συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκαν ομόφωνα μεταξύ άλλων τα εξής:
Απαίτηση για άμεση και πλήρη αποζημίωση όλων των

πληγέντων.
Απαίτηση για άμεση αποκατάσταση των υποδομών της
πόλης που έχουν πληγεί (σχολεία, κολυμβητήριο κλπ.)
Απαίτηση για άμεση δημιουργία των απαραίτητων έργων
αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας της πόλης για
να μην επαναληφθούν οι καταστροφές. Ειδικότερα να γίνει
άμεσα ο κεντρικός αγωγός στη Λεωφόρο Καβάλας. Να γίνει
άμεσα η αντιπλημμυρική τάφρος στο Ποικίλο Όρος. Να
γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις περιοχές της
Αφαίας, του Σκαραμαγκά, του Άνω Δάσους και άλλων περιοχών του Χαϊδαρίου που επλήγησαν ιδιαίτερα.
Απαίτηση για άμεση επιχορήγηση του δήμου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.
Τέλος αποφασίστηκε πρόγραμμα κινητοποιήσεων. Σε
αυτά τα πλαίσια η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου καλεί το λαό της
πόλης να συμμετάσχει στην κινητοποίηση της Τρίτης 27 Οκτώβρη, που διοργανώνουν Λαϊκές Επιτροπές, σωματεία, φορείς από τη Δυτική Αθήνα καθώς και η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης, στις 5 μ.μ., στο Περιστέρι, στη διασταύρωση των οδών
Θηβών και Κωνσταντινουπόλεως. Θα ακολουθήσει πορεία που θα καταλήξει στην έδρα της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αθήνας. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβει στα αιτήματά της από τους
υπεύθυνους θα προχωρήσει και σε τοπικές κινητοποιήσεις, όπως σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Καβάλας.
Στην εισήγησή του ο Μιχάλης Σελέκος αναφέρθηκε εκτενώς στα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πόλη,
κάνοντας έναν απολογισμό των ζημιών, ενώ στάθηκε και στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών που έγιναν από
τις υπηρεσίες, το προσωπικό, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και απλούς πολίτες καθώς και για την ανακούφιση των πληγέντων
και την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές. Ενημέρωσε για τις επαφές και τις συναντήσεις που έγιναν με τους αρμοδίους, ενώ παρέθεσε το πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων που θέτει άμεσα η Δημοτική Αρχή, καλώντας το λαό της πόλης
να συμμετάσχει μαζικά και αποφασιστικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης του δήμου.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, ενώ το λόγο έλαβαν και κάτοικοι που υπέστησαν ζημιές.

Με λαμπρότητα τιμήθηκε η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου 1940 στα Άνω Λιόσια.

Τ

ο εορταστικό πρόγραμμα που κατάρτισε ο
Δήμος Φυλής άρχισε με κωδωνοκρουσία
και Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο των πεσόντων, ενώπιον
του οποίου ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.
Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την παρέλαση
της μαθητιώσας νεολαίας, των Πολιτιστικών και
Αθλητικών συλλόγων της πόλης μπροστά στην

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
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εξέδρα των επισήμων, ανάμεσα στους οποίους βρέθηκαν ο Δήμαρχος, η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι και
Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις, στις οποίες
συμμετείχαν ο Ιερός κλήρος, οι στρατιωτικές,
και αστυνομικές αρχές της πόλης, κόσμησε με
τη συμμετοχή της η Φιλαρμονική του Δήμου
Φυλής.
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Σειρά συναντήσεων ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός για την αντιπλημμυρική θωράκιση

Δ

ιαδοχικές συναντήσεις με σκοπό την
προώθηση
της
αντιπλημμυρικής θωράκισης της Πόλης είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός μετά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
για τις πλημμύρες και τις
συνέπειές τους, τη Δευτέρα
26 Οκτωβρίου 2015.
Αναλυτικά, ο Δήμαρχος κ
Κασσαβός συναντήθηκε με
τον Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ Παναγιώτη Κουρουπλή από τον οποίο εξασφάλισε έκτακτη οικονομική
ενίσχυση 100.000€ για την
αντιμετώπιση των πρώτων
έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις της
22ας Οκτωβρίου 2015 που
είχαν ως αποτέλεσμα την
κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ενώ,
αναμένεται
και
μεγαλύτερη
οικονομική
βοήθεια για την αποκατάσταση των υλικοτεχνικών υποδομών του Δήμου, και φυσικά την αποζημίωση των ζημιών σε
οικίες και καταστήματα. Παρών στη συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
κ. Κωνσταντίνος Πουλάκης.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αχαρνών συναντήθηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ Σκουρλέτη, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα συντονίσει τα συναρμόδια Υπουργεία
και την Περιφέρεια ώστε να βρεθεί μία οριστική λύση για τις καταστροφικές πλημμύρες που
πλήττουν κάθε χρόνο τις Αχαρνές.
Κατά τις συναντήσεις του με τους δύο Υπουργούς, ο κ Κασσαβός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι των Αχαρνών στις καταστροφικές πλημμύρες της 22ας
Οκτωβρίου, μεταφέροντας τη δυσαρέσκεια και τη δίκαιη αγανάκτηση του κόσμου, που
πλέον έχει φθάσει σε οριακό σημείο και ζητά άμεση και οριστική λύση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.
Ο κ Κασσαβός τόνισε ότι οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών είναι στην πλειοψηφία τους
εργατικές οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για να ζήσουν αξιοπρεπώς τις οικογένειές τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τους αξίζει περισσότερο σεβασμός από την
επίσημη Πολιτεία. Ειδική αναφορά έκανε στην τραγική απώλεια της ζωής του συμπολίτη
μας, τονίζοντας ότι αυτή είναι μία απαράδεκτη κατάσταση που δεν αρμόζει σε μια σύγχρονη
πόλη.
Τον Δήμαρχο κ Κασσαβό συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ Θανάσης Κατσιγιάννης.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε οικίες στις Αχαρνές.Προβλήματα σε ρέματα και οδικό δίκτυο

Σ

οβαρά προβλήματα από
τις πλημμύρες αντιμετωπίζουν δύο κατοικίες
στις Αχαρνές. Μετά από αυτοψία
των συνεργείων της Περιφέρειας
Αττικής διαπιστώθηκε ότι οι δύο
οικίες, ένα τριώροφο κοντά στον
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό κι
ένα σπίτι στο ρέμα του Αγίου
Φανουρίου, αντιμετωπίζουν πιθανότατα πρόβλημα στατικότητας.
Στο μεταξύ, σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι Επιτροπές
που διενεργούν αυτοψίες στις
κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους που επλήγησαν από τις πλημμύρες, ενώ καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που περνά την πόρτα του δημαρχείου για να
καταθέσει τη σχετική αίτηση. Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε διάφορα
σημεία του δήμου φαίνεται ότι θα χρειαστεί καιρός για ν΄αποκατασταθούν.
Ιδίως στην περίπτωση του ρέματος Αγίου Φανουρίου τα λόγια ωχριούν μπροστά στη
ζημιά που έχει γίνει. Με έγγραφά τους από το 2013 οι υπηρεσίες του δήμου επισήμαναν το
πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί και είχε να κάνει με τη διάβρωση των πρανών και της
καταβύθισής τους σε αρκετό μήκος και πλάτος στο ρέμα του Κηφισού στην συμβολή του με
την οδό Αγ.Φανουρίου, στη δυτική της όχθη κατάντη της γέφυρας .
Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στη λεωφόρο Κύμης, η οποία έκλεισε για δεύτερη
φορά, στο ρεύμα προς εθνική οδό από χώματα και πέτρες, ενώ στην κυκλοφορία δόθηκεμετά από τον καθαρισμό του- το γεφυράκι στην Ιωνίας, κοντά στα φωτοβολταϊκά.

θριάσιο-3

Μηνύματα ενότητας και ομοψυχίας μετά
τις παρελάσεις για την επέτειο του ΟΧΙ

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η επέτειος του «ΌΧΙ» αποτελεί πηγή
έμπνευσης για τους Έλληνες και θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία είναι οι
βασικοί πυλώνες της ελληνικής εθνικής συνείδησης.
Μήνυμα ενότητας αλλά και πεποίθησης πως ο ελληνικός λαός μπορεί να ξεπεράσει την
κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε πως η επέτειος του «ΌΧΙ» αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους

Έλληνες και θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία είναι οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής εθνικής συνείδησης.
Επισήμανε ακόμα πως η παιδεία και το θάρρος είναι οι δυο αρετές με τις οποίες η χώρα
μας μπορεί να πετύχει τους εθνικούς στόχους, υπερασπιζόμενη τον άνθρωπο το κράτος και
την κοινωνική δικαιοσύνη.
«Το ‘ΌΧΙ’ είναι σύμβολο της ενότητας και της αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Ενωμένοι, δυνατοί, και περήφανοι να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία», δήλωσε λίγη ώρα
νωρίτερα από το πιλοτήριο του μαχητικού F-16 – που έκανε ελιγμούς πάνω από την πόλη
– ο σμηναγός Λουκάς Θεοχαρόπουλος.
«Τα φτερά σας σκεπάζουν τη χώρα και τον λαό μας, να είστε υπερήφανοι για την αποστολή σας», του απάντησε στον ασύρματο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Την ετοιμότητα και τις ικανότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εξήρε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι
«έτοιμη» να αντιμετωπίσει «κάθε απειλή».
Ο κυβερνητικός εταίρος στάθηκε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν στην παρέλαση ελληνοκύπριοι αγωνιστές από το 1974, ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το κράτος «δεν απέδωσε τις οφειλόμενες τιμές» και διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα θα προσφέρει
«ό,τι αρμόζει σε αυτούς που έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας».
Μαθητική παρέλαση με μηνύματα για το προσφυγικό στην Αθήνα
Νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η μεγάλη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή
216 σχολείων, στην πλειονότητά τους δημοτικών.
Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση,
ανέφερε ότι το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου είναι μήνυμα κατά του φασισμού και του ρατσισμού και των διακρίσεων.
Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι πρόκειται για μήνυμα κατά του πολέμου και μήνυμα
αλληλεγγύης στα θύματα του πολέμου, τόσο επίκαιρο τις μέρες μας που κατά χιλιάδες οι
πρόσφυγες χτυπούν την πόρτα της Ευρώπης, χωρίς να βρίσκουν πάντοτε την αναγκαία
προθυμία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Δήλωσε δε ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί, γνωρίζει από προσφυγιά και γνωρίζει να ανταποκρίνεται όταν η Ιστορία το απαιτεί.
Τόνισε ότι το σχολείο είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, σημειώνοντας θέλουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο σχολείο.
Οι παρελάσεις διεξήχθησαν χωρίς κάγκελα και με σημαντική παρουσία πολιτών, στον
απόηχο της έντονης ενόχλησης του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου
Τόσκα, για το γεγονός ότι στη χθεσινή μαθητική παρέλαση στην συμπρωτεύουσα η
Αστυνομία είναι τοποθετήσει κιγκλιδώματα.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, ο κ. Τόσκας ζήτησε εξηγήσεις από τους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ για την ενέργεια αυτή.

4-θριάσιο

Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής
εντός ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017

Τ

έλος
θ
α
τεθεί
στις χρεώσεις
περιαγωγής
εντός της ΕΕ
από τον Ιούνιο
του 2017 και
θα τεθούν σε
εφαρμογή
σαφείς κανόνες σχετικά με
το δικαίωμα
πρόσβασης
στο Διαδίκτυο,
μετά την υπερψήφιση του
νέου νομοθετικού πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής ήταν κάτι που περίμεναν όλοι εδώ και πολύ καιρό:
οι απλοί άνθρωποι, οι νέες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και όλοι οι οργανισμοί» δήλωσε η εισηγήτρια Πιλάρ δε Καστίγιο (ΕΛΚ, Ισπανία), στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία.
«Χάρη στην παρούσα συμφωνία η Ευρώπη θα καταστεί η μόνη περιοχή στον κόσμο που
θα διασφαλίζει νομικά την ανοιχτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο και την ουδετερότητα του δικτύου. Η αρχή της ουδετερότητας του δικτύου θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα 28 κράτημέλη. Θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα έχουμε διαδίκτυο δύο ταχυτήτων» προσέθεσε η
εισηγήτρια.
Όλα τα τέλη περιαγωγής για κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων κειμένου και χρήση διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile internet) στο εξωτερικό εντός της ΕΕ θα απαγορευθούν από τις 15 Ιουνίου 2017.
Από τις 30 Απριλίου 2016 οι επιπλέον χρεώσεις περιαγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν:
τα 0,05 ευρώ ανά λεπτό για φωνητικές κλήσεις
τα 0,02 ευρώ για μηνύματα κειμένου (SMS), και
τα 0,05 ευρώ ανά megabyte για χρήση διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου
Το ανώτατο όριο για τα τέλη των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων θα καθοριστεί αργότερα μέσα στο έτος και αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό, τι για τις εξερχόμενες κλήσεις, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου.
Κάλυψη δαπανών και πρόληψη κατάχρησης
Σε περιπτώσεις όπου οι πάροχοι αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώς
το κόστος και ότι αυτό έχει επίπτωση και στις εγχώριες τιμές, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
θα μπορούν να τους επιτρέψουν να επιβάλλουν ελάχιστες προσαυξήσεις σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα αυτά. Οι ευρωβουλευτές πέτυχαν κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν εγγυήσεις σχετικά με
τη διάθεση από την πλευρά των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όλων των απαραίτητων μέσων
για την τροποποίηση ή την απόρριψη αυτών των προσαυξήσεων.
Για να προστατευθεί η βιομηχανία από την εφαρμογή καταχρηστικών πρακτικών, όπως η
«μόνιμη περιαγωγή», οι πάροχοι θα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρεώνουν ένα
μικρό ποσό, κάτω από τα σημερινά ανώτατα όρια, σύμφωνα με την πολιτική «εύλογης χρήσης». Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς θα μπορεί να γίνει αυτό θα καθορίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.
Ανοικτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Ο νέος κανονισμός θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους, δηλαδή να μην εμποδίζουν
ή να επιβραδύνουν την παράδοση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών από επιλεγμένους αποστολείς ή σε επιλεγμένους δέκτες, εκτός εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, τη συμμόρφωση με τους νόμους, την πρόληψη της συμφόρησης του δικτύου ή την καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.
Εάν παρόλα αυτά κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή τέτοιων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο, τότε αυτά θα πρέπει να είναι «διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά»
και δεν θα πρέπει να διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται.
Ένας πάροχος θα μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως η βελτιωμένη
ποιότητα στο Διαδίκτυο, η οποία χρειάζεται για ορισμένες υπηρεσίες), αλλά μόνο με την
προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει επιπτώσεις στη γενική ποιότητα του Διαδικτύου.
Ταχύτητα διαδικτύου
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι οι πάροχοι θα πρέπει να δίνουν στους χρήστες που
είναι έτοιμοι να υπογράψουν συμβόλαιο για σταθερή ή κινητή τηλεφωνία σαφείς πληροφορίες για τις ταχύτητες κατεβάσματος και ανεβάσματος (download/upload) που θα μπορούν
να αναμένουν ότι θα έχουν στην πράξη (σε σχέση με την διαφημιζόμενη ταχύτητα).
Η οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση θα δίνει το δικαίωμα στον καταναλωτή να λάβει διορθωτικά μέτρα, όπως τον τερματισμό του συμβολαίου ή τη λήψη αποζημίωσης. Οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές θα είναι υπεύθυνες και θα καθορίζουν εάν η εν λόγω απόκλιση συνιστά
παραβίαση του συμβολαίου ή όχι.
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Τέλη και στα πράσινα αυτοκίνητα
σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚ

Τ

έλη κυκλοφορίας
θα πληρώνουν
στο εξής και τα
αντιρυπαντικής τεχνολογίας ΙΧ αυτοκίνητα.
Τα «πράσινα» οχήματα για πρώτη φορά θα
κληθούν να πληρώσουν
τέλη κυκλοφορίας, ενώ
αυξημένο θα είναι το
σήμα για όσους διατηρούν πολυτελή και μεγάλου
κυβισμού
αυτοκίνητα, των τελευταίων ετών.
Σε αυτή τη λύση καταλήγει το οικονομικό επιτελείο, στο πλαίσιο της αναδιάρθωσης του
υφιστάμενου συστήματος τελών κυκλοφορίας, που αφορούν στη χρήση του 2016. Παράλληλα, εξετάζεται να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιών (πριν από το 1980) αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, δηλαδή που είναι πάνω από 2.000-2.500 κυβικά εκατοστά, τα
οποία λόγω των μεγάλων τελών που πλήρωναν ήταν ασύμφορα και οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονταν να καταθέτουν πινακίδες.
Αυτό, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να χάνει εκατομμύρια ευρώ από έσοδα από
τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που ακινητοποιούσαν τα οχήματά τους. Το τέλος που θα
πληρώνουν οι συγκεκριμένοι θα είναι μικρό και θα έχει συμβολικό χαρακτήρα, όπως δήλωναν αρμόδιες πηγές του ΥΠΟΙΚ.

Τέσσερις νεκροί ανάμεσά τους τρία
παιδιά σε Μυτιλήνη και Σάμο

Τ

έσσερις νεκροί, από
τους οποίους τρία
παιδιά και ένας
άνδρας,
και
άγνωστος
αριθμός αγνοουμένων είναι ο
μέχρι τώρα απολογισμός των
τραγωδιών που έρχονται η
μια μετά την άλλη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των
νησιών του βόρειου Αιγαίου
και της απέναντι τουρκικής
ακτής.
Αδίστακτοι
αλλά
και
ανενόχλητοι οι Τούρκοι δουλέμποροι στέλνουν σε τρικυμιώδη θάλασσα από ανέμους, που τοπικά ξεπερνούν τα οκτώ
μποφόρ, στα νησιά με πλαστικές βάρκες κυρίως Αφγανούς μετανάστες. Που αν μη τι άλλο
αγνοούν πλήρως τους κινδύνους ενός ταξιδιού με τέτοιες καιρικές συνθήκες και τέτοια μέσα.
Αποτέλεσμα είναι οι δεκάδες ανατροπές των βαρκών αυτών και οι τραγικοί απολογισμοί.
Στο πέρασμα από την αρχαία Άσσο στις βόρειες ακτές της Λέσβου ανατράπηκαν δεκάδες
βάρκες. Απολογισμός ένα νεκρό βρέφος και τραυματισμένα δυο άλλα μικρά παιδιά που
νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Οι πρώτες
πληροφορίες μιλάν και για περισσότερους από 10 αγνοούμενους. Στην περιοχή επιχειρούν
συνεχώς από το πρωί όλες οι δυνάμεις που διαθέτει στην περιοχή το Λιμενικό Σώμα και η
Frontex, ενώ από ξηράς επιχειρούν μέλη μη Κυβερνητικών οργανώσεων και πολλοί εθελοντές.
Στη Σάμο από ναυάγιο στην περιοχή Ποσειδώνιο σήμερα το μεσημέρι, ανασύρθηκαν
νεκρά δυο βρέφη και ένας άνδρας.
Από άλλα δυο σημερινά ναυάγια στη Σάμο, και συγκεκριμένα στο Αγαθονήσι και στον Άγιο
Κωνσταντίνο αγνοούνται συνολικά έξι άτομα.
Ο συνολικός αριθμός των διασωθέντων σήμερα και μέχρι τις 4 το μεσημέρι στην περιοχή,
από το Λιμενικό Σώμα και τις δυνάμεις της Frontex, ξεπερνά τους 400 ανθρώπους.

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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Μήνυμα Δημάρχου Αχαρνών για την
28η Οκτωβρίου

Η

εθνική επέτειος
του ΟΧΙ της 28ης
Οκτωβρίου είναι
ημέρα εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους
Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Είναι ημέρα τιμής και
μνήμης
για
όσους
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στο βωμό ενός
ολοκληρωτικού πολέμου
για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Η θυσία και η αυταπάρνηση των γονιών και των
παππούδων μας στο ηρωικό έπος του ΣΑΡΑΝΤΑ, είναι η εθνική μας παρακαταθήκη. Αυτή
την κληρονομιά πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά μας, ως πολύτιμο δώρο της προηγούμενης γενιάς, και να την κάνουμε πυξίδα και οδηγό μας για να υπερβούμε τις δυσκολίες
και ενωμένοι να θέσουμε τις βάσεις για μία σύγχρονη Πόλη με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνική αλληλεγγύη.
Εφέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου βρίσκει τον Δήμο
Αχαρνών να μετρά τις πληγές του, υπό τη σκιά των τραγικών συμβάντων των περασμένων
ημερών. Μία κατάσταση ανεπίτρεπτη που δεν αρμόζει σε μία σύγχρονη πόλη, και που σίγουρα δεν αξίζει στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών που δίνουν έναν καθημερινό και άνισο
αγώνα για να ζουν αξιοπρεπώς με τις οικογένειές τους.
Είναι επιτακτική ανάγκη με τη συνεργασία της Περιφέρειας και της επίσημης Πολιτείας να
δοθεί μία οριστική λύση σ’ αυτή την κατάσταση.
Έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στον τόπο μας και τη νέα γενιά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το καλό της πόλης μας.

Από καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών γραμματείς στα δικαστήρια

Μ

ε την υπ’αριθμ.71624 απόφαση (Μετάταξη – μεταφορά υπαλλήλων που τελούν
σε διαθεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας) το
Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταφέρει υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (σημειωτέον κανέναν ΠΕ Νομικής) σε θέσεις γραμματέων δικαστηρίων. Μεταξύ των μεταφερθέντων
συμπεριλαμβάνονται 17 υπάλληλοι με φορέα προέλευσης "ΥΕ Καθαριστριών" από το Υπουργείο Οικονομικών και φορέα υποδοχής Διοικητικά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Πταισματοδικεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών με απόφαση του Υπουργείου
Δικαιοσύνης τοποθετούνται σε θέσεις γραμματέων δικαστηρίων, την ώρα που χιλιάδες
νέοι νομικοί αναζητούν εργασία και σε τομείς άσχετους με το αντικείμενό τους, όπως αποδείχθηκε και στην πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ όπου πλήθος πτυχιούχων νομικής υπέβαλε αίτηση πρόσληψης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε το ΦΕΚ της
τοποθέτησης των υπαλλήλων στα δικαστήρια

θριάσιο-5

Τη σορό ενός άνδρα εντόπισαν οι Αρχές
σε ρέμα του Μενιδίου

Τ

η σορό ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντόπισε περιπολικό της Αστυνομίας σε
ρέμα του Μενιδίου, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Αριστοτέλους.
Επί τόπου σπεύδει ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου

του.
Σημειώνεται ότι στο Καματερό δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα τραυματίστηκε από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.
Η κακοκαιρία που έπληξε την ηπειρωτική χώρα την Πέμπτη -ιδίως την ανατολική Αττική
και τους νομούς Ηλείας και Αχαΐας- είχε επίσης ως αποτέλεσμα να προκληθούν και τεράστιες υλικές ζημιές.
Στη διάρκεια εκείνου του 24ώρου, η Πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή του Νομού
Αττικής δέχτηκε 3.500 κλήσεις, που αφορούσαν σε 1.125 αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς ατόμων, καθώς και 55 κοπές δέντρων.

Αιτήσεις από πλημμυροπαθείς στο
Δήμο Φυλής

6-θριάσιο

Κρίσιμα 24ωρα για να κλείσουν μέτωπα πριν από την αξιολόγηση

Μ

ερικά δύσκολα (το λιγότερο) 24ωρα περιμένουν την κυβέρνηση,
που πασχίζει να κλείσει την πρώτη
αξιολόγηση, μπαλώνοντας όποιες
«τρύπες» υπήρχαν ως τώρα αλλά
και αυτές που προκαλούνται από
τις απαιτήσεις της άλλης πλευράς.
Από την Πέμπτη, η Βουλή θα
έχει πολλή δουλειά και το βάρος
που θα πέσει στις Κοινοβουλευτικές Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μεγάλο και πάλι, ως
τώρα ωστόσο δεν έχει προϊδεάσει κάποιος βουλευτής για… αντάρτικο.
Το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να έχει ψηφιστεί, καλώς εχόντων
των πραγμάτων, ως την ώρα που θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των stress tests για
τις τράπεζες. Ενώ μεταξύ των προαπαιτουμένων που θα ψηφίσει η συμπολίτευση, βρίσκει
κανείς και μια υπόσχεση του πρωθυπουργού προς τους Πειραιώτες, την εξαίρεση της Ακτής
Δραπετσώνας από την εκποίηση του ΟΛΠ και την ανάπλασή της.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και τα «αγκάθια» στη διαπραγμάτευση, στο οικονομικό επιτελείο πιστεύουν πάντως ότι όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία στο 90% στο σύνολο των θεμάτων που απασχόλησαν τη διαπραγμάτευση, κανένα «αγκάθι» δεν είναι ικανό να τινάξει τη
συμφωνία στον αέρα από μόνο του.
Η απόσταση που χωρίζει πάντως τις δύο πλευρές στο θέμα των «κόκκινων» δανείων,
πλειστηριασμών είναι και παραμένει μεγάλη, με την Αθήνα να αναμένει τώρα την εκδήλωση
πολιτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του Φρανσουά Ολάντ.
Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση, οι τελευταίες πληροφορίες από την κυβέρνηση
αναφέρουν πως κάποιες από τις λειτουργίες (βρεφονηπιακοί σταθμοί και νηπιαγωγεία,
επίσης φροντιστήρια) θα ενταχθούν στην κατηγορία του 0%, αντιθέτως ο ΦΠΑ στα ιδιωτικά
σχολεία θα …σκαρφαλώσει στο 23%.
«Αγκάθι» και το φάρμακο, αντιθέτως στην κυβέρνηση πιστεύουν πως θα βρεθεί η «χρυσή
τομή» για τη διαδικασία (διεθνής διαγωνισμός;) και το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την Κατερίνα Σαββαϊδου στο «τιμόνι» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Σημειώνεται ότι στο Euro Working Group που συνεδριάζει , δεν αναμένεται να δώσει το
πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης των δύο δισ. ευρώ.
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Μεϊμαράκης: Ενωμένοι θα βγούμε
από την κρίση

«

Με την παρουσία μας
σήμερα εδώ, θέλουμε να
τιμήσουμε τους αγωνιστές
και τους ήρωες, όλους εκείνους
που πότισαν τη γη μας με το αίμα
τους, για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη» δήλωσε ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης από τις Σέρρες, όπου
παραβρέθηκε για τον εορτασμό
της 28ης Οκτωβρίου.
Όπως είπε ο κ. Μεϊμαράκης, «οι
εχθροί είχαν μια πολύ μεγάλη
υλική υπεροχή, αλλά οι Έλληνες είχαν σθένος, είχαν ήθος και πάλευαν για την ελευθερία»,
ενώ αναφερόμενος στις Σέρρες, τόνισε:
Από εδώ, από τη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στέλνουμε το μήνυμα, ότι όλοι
μαζί οι Έλληνες, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα, παρά τη μεγάλη
κρίση που υπάρχει, ενωμένοι, υπηρετώντας πανανθρώπινες αρχές και αξίες, θα έχουμε την
αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας. Ενωμένοι θα πετύχουμε να βγούμε από την κρίση. Χρόνια πολλά.

Υπουργείο Εργασίας: Δεν θα
θιγούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Σ

ε διευκρινιστική ανακοίνωση, το υπουργείο εργασίας αναφέρει ότι δεν θα θιγούν
θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δημοσίων υπάλληλων.

Η ανακοίνωση έρχεται να διευκρινίσει χθεσινή κοινή υπουργική απόφαση των κυρίων
Κατρούγκαλου και Χουλιαράκη, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησης θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για όσους δημοσίους υπάλληλους έχουν εργαστεί 35
χρόνια.

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)

Ανοιχτά σήμερα και την Παρασκευή τα φαρμακεία

Π

ροσωρι ν ή
α ν α στολή της απεργίας διαρκείας
των φαρμακοποιών αποφάσισε το διοικητικό
συμβούλιο του
Πανελληνίου
Φαρμακευτικού
Συλλόγου. Έτσι
αύριο και μεθαύριο τα φαρμακεία θα είναι
ανοικτά.
Οι φαρμακοποιοί αφήνουν, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων από
την ερχόμενη Δευτέρα, αν προχωρήσουν οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων.
Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στις αλλαγές για το ιδιοκτησιακό καθεστώς λειτουργίας των
φαρμακείων, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση αυτή «καταλύει την φαρμακευτική περίθαλψη
προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων και σε βάρος της υγείας του ελληνικού λαού».
Το Σάββατο θα συνέλθει η Γενική συνέλευση του ΠΦΣ και σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα προσανατολίζεται σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

θριάσιο-7

Όλοι στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
2015, 10:00 π.μ.
στην διασταύρωση
της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών Θηβών
στην είσοδο προς Βίλια.

Η

Επιτροπή Αγώνα, που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας συνεδρίασε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2015 στο Δημαρχείο
Βιλίων και αποφάσισε την πραγματοποίηση της πρώτης εκδήλωσης διαμαρτυρίας ενάντια
στις προσπάθειες υποβάθμισης του Πόρτο Γερμενού.
Η Γιάννα Κριεκούκη, Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα κατά της
εγκατάστασης της μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό, καλεί όλες και όλους τους
κατοίκους του Δήμου και τους συμπολίτες μας από όλη την Αττική και τη Βοιωτία, να διαδηλώσουμε
δυναμικά και ειρηνικά και να βροντοφωνάξουμε ότι:
• δεν αποδεχόμαστε την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στο Πόρτο Γερμενό
• θα περιφρουρήσουμε τη δημόσια υγεία και
• θα προστατεύσουμε μία από τις μοναδικές καθαρές παραλίες που μας απέμειναν.
Κανείς δεν θα μας διώξει από τον τόπο μας.
ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση του φυσικού πλούτου και των ακτών μας.
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

8-θριάσιο

Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων χρεών στα Ταμεία

Ο

δηγίες και διευκρινίσεις για τις αλλαγές στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τα Ταμεία, παρέχει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων προβλέπει
την απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση, εφαρμογή του ίδιου επιτοκίου σε
όλα τα υφιστάμενα σχήματα ρύθμισης οφειλών και απαλλαγή, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων,
από την προσαύξηση του επιτοκίου για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ που έχει ρυθμιστεί
βάσει του Ν.4321/2015.
Επιπλέον, παρέχεται στα αρμόδια όργανα η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει την οφειλή του σε μικρότερο
αριθμό δόσεων από τις αρχικά χορηγηθείσες.
Η δυνατότητα αυτή στοχεύει στη ενίσχυση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με
κοινωνικά δίκαιο τρόπο, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχει ο φορέας στη διάθεσή του καθώς και
τα στοιχεία που μπορεί να συγκεντρώσει σε συνεργασία και με τη φορολογική διοίκηση.
Αναλυτικά η εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Τάσου Πετρόπουλου:
«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94/A' δημοσιεύτηκε ο Ν.4336/2015 με τις διατάξεις της παραγράφου Ε-υποπαράγραφος Ε1 του οποίου τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς
τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ.
Γενικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Απλοποιείται η διαδικασία - για διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου- ένταξης στην
πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013.
Εφαρμόζεται ίδιο επιτόκιο σε όλα τα υφιστάμενα σχήματα ρύθμισης οφειλών (πάγια ρύθμιση του
Ν.4152/2013, ρυθμίσεις του Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015), προκειμένου να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι οφειλέτες που υπάγονται σε διαφορετικά σχήματα ρύθμισης οφειλών.
Προβλέπεται απαλλαγή, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, από την προσαύξηση του επιτοκίου
για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ που έχει ρυθμιστεί βάσει του Ν.4321/2015.
Παρέχεται στα αρμόδια όργανα η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει την οφειλή του σε μικρότερο αριθμό
δόσεων από τις αρχικά χορηγηθείσες. Η δυνατότητα αυτή στοχεύει στη ενίσχυση των εσόδων των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχει ο
φορέας στη διάθεσή του καθώς και τα στοιχεία που μπορεί να συγκεντρώσει σε συνεργασία και με
τη φορολογική διοίκηση.
Α) 1. Ειδικότερα, όσον αφορά στην πάγια ρύθμιση, στην υποπαρ. ΙΑ1, παρ. ΙΑ, αρθ. πρώτο του
ν. 4152/2013, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, με αναρίθμηση της υπάρχουσας παραγράφου 7
σε 9.
Σύμφωνα με την παρ. 7, θεσπίζεται αναστολή για δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, της
εφαρμογής των εδαφίων ββ 'και γγ' της παρ. 2., υποπαρ. ΙΑ1, παρ. ΙΑ, αρθ. πρώτο του Ν.
4152/2013. Συγκεκριμένα, για την ένταξη οφειλών (για τις κατηγορίες άνω των 50.000,00 και άνω
των 150.000,00 ευρώ) στην πάγια ρύθμιση, αναστέλλεται η επιπλέον προσκόμιση βεβαίωσης από
ανεξάρτητο τρίτο φορέα καθώς και η παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Το επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνεται το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πάγια
ρύθμιση, ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον
πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Για οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην
εν λόγω ρύθμιση το επιτόκιο μειώνεται ως ανωτέρω και αφορά στις υπολειπόμενες ανεξόφλητες
δόσεις.
Β) Αναφορικά με τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αρθ. 54 του Ν. 4305/2014,
όπως ισχύει, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως ισχύει, επισημαίνεται ότι επέρχεται αναπροσαρμογή του επιτοκίου μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση
του νόμου, το οποίο θα ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Το εν λόγω επιτόκιο
εφαρμόζεται στις ανεξόφλητες δόσεις των ανωτέρω σχημάτων ρύθμισης οφειλών.
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ, η οποία έχει ενταχθεί στη
ρύθμιση του Ν. 4321/2015, αυτή απαλλάσσεται από το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον, εντός διμήνου
από τη δημοσίευση του Ν.4336/15 δηλαδή έως 14/10/2015, προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι: α) ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, γ) η ακίνητη περιουσία του,
όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) δεν υπερβαίνει σε αντικειμενική
αξία το ύψος των 150.000 ευρώ.
Γ) Περαιτέρω, για οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις τόσο του Ν. 4305/2014 όσο και
του Ν.4321/2015, δύνανται τα αρμόδια όργανα να προβαίνουν, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και
μετά τη συμμόρφωση των οφειλετών, σε μείωση των αρχικά χορηγηθεισών δόσεων, εφόσον διαπιστώνεται δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής και σε λιγότερες δόσεις. Τα ειδικότερα θέματα
και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου θα προσδιοριστούν σε Υπουργική
Απόφαση που θα εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Δ) Τέλος, με την περ. 2 της υποπαρ. Ε.1 της παρ. Ε του παρόντος νόμου θεσπίζεται η αναλογική εφαρμογή, όσον αφορά στα χρηματικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά για την αναγκαστική
είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το ΚΕΑΟ για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών
οφειλών.
Ειδικότερα:
1. Σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ.1 του αρ.31. του Ν.356/1974, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.8α' της υποπαρ. Δ.1 της παρ. Δ του Ν.4336/2015, ορίζεται ότι εξαιρούνται της
κατασχέσεως εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά
βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από
χίλια (1.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για
τα χρέη, προς το ΚΕΑΟ και τους ΦΚΑ επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000)
ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του
υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Τα εν λόγω χρηματικά όρια αφορούν σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες επιβλήθηκαν από τις 14/8/2015 κι εφεξής, δηλαδή,
από την ημερομηνία ισχύος του Ν.4336/2015.
2. Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.31. του Ν.356/1974, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.8β'
της υποπαρ. Δ.1 της παρ. Δ του Ν.4336/2015, ορίζεται ότι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε
ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα
(1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των αρμόδιων
υπηρεσιών σας, προκειμένου οι εν λόγω διατάξεις να τύχουν άμεσης εφαρμογής».

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Χρηματοδότηση στην Ελλάδα ετοιμάζεται
να προσφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα

Χ

ρηματοδότη σ η
στην
Ελλάδα
ετοιμάζεται να
δώσει η Παγκόσμια Τράπεζα,
δια μέσου τους
σκέλους της το
οποίο ειδικεύεται στον ιδιωτικό
τομέα.
Η Παγκόσμια
Τράπεζα -που ο
ρόλος της είναι
η οικονομικοτεχνική συνδρομή σε αναπτυσσόμενες χώρες- έχει ήδη δώσει τεχνική βοήθεια στην
Ελλάδα το 2012, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.
Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος, ο οποίος διευθύνει τις διεθνείς δραστηριότητες του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης της Τράπεζας δήλωσε πως «σχεδιάζουμε μια περιορισμένη δέσμευση στην Ελλάδα κατόπιν
αιτήματος των ελληνικών αρχών».
Ο ρόλος του εν λόγω σκέλους της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορά τον δανεισμό κεφαλαίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε αυτές να χρηματοδοτούν με τη σειρά τους αναπτυξιακά σχέδια και έργα στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.
Ο κ. Τσιτσιράγκος επεσήμανε πως με όσα συνέβησαν στην Ελλάδα την τελευταία
πενταετία «είναι ενδιαφέρον να αναζητηθούν ευκαιρίες στο πλαίσιο μιας περιορισμένης
δέσμευσης η οποία προορίζεται να (...) τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη
χώρα».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΟΧ ελπίζει ακόμη να διαδραματίσει ρόλο «καταλύτη» για τις
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι ελληνικές τράπεζες θεωρείται ότι ακόμη είναι
πολύ εξασθενημένες για να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας,
ανέφερε ο ίδιος.
Βάσει του καταστατικού του, ο ΔΟΧ δεν δραστηριοποιείται σε οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη, αλλά οι χώρες μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενέκριναν την «πολύ προσωρινή» δέσμευσή του στην Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες,
διευκρίνισε.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μια ακόμη βιομηχανική χώρα, η Νότια Κορέα, είχε
επίσης λάβει κατ' εξαίρεση την υποστήριξη του ΔΟΧ. Η χώρα τότε ήταν σε πρόγραμμα
προσαρμογής το οποίο είχε εκπονηθεί υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.
Το ύψος του ποσού που θα επενδυθεί στην Ελλάδα και το χρονοδιάγραμμα δεν έχουν
ακόμη ανακοινωθεί.
Το συνεχιζόμενο κλίμα αβεβαιότητας στη χώρα και η αλληλουχία των αξιολογήσεων
καθυστέρησε την πρόοδο ορισμένων σχεδίων, όμως «υπάρχει ένα ενδιαφέρον του
ιδιωτικού τομέα», ειδικά μετά την συμφωνία για το νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας που συνήφθη με τους θεσμούς τον Αύγουστο, όπως πρόσθεσε ο κ. Τσιτσιράγκος.
«Οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία με τους Ευρωπαίους», τόνισε πάντως ο ίδιος.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015
Η λειτουργεία ενός
υγειούς Κράτους…
Μέρος Έβδομο:

Ε

του Βασίλη Στεφάνου

Εξωτερική πολιτική - 'Άμυνα.

ίχα γράψει σε προηγούμενο άρθρο μου για τους εκλεγμένους πρωθυπουργούς, τους διορισμένους, τους δικτάτορες και όσους κάθισαν στην ψηλότερη καρέκλα της εξουσίας, από όταν εγώ πρώτο-άνοιξα τα μάτια μου
σε τούτη τη χώρα. Τα δάχτυλα και από τις δυο παλάμες μου
δεν φτάνουν αν αποφασίσω να τους απαριθμήσω, η να τους
ξανά-μετρήσω.
Δεν είναι όμως το σημερινό θέμα μου οι πρωθυπουργοί, σε αυτό μου το άρθρο πρωταγωνιστές είναι οι
υπουργοί των Εξωτερικών και οι υπουργοί Εθνικής
Άμυνας που παρέλασαν από τα δυο αυτά υπουργεία
κατά τη διάρκεια που εγώ μεγάλωνα και μεγάλωνα
ώσπου έφτασα στα εξήντα ένα μου.
Από το υπουργείο εξωτερικών πέρασαν αρκετές δεκάδες από δαύτους και αξίζει να σημειώσω μερικά ονόματα φίλοι μου για να τους θυμηθείτε και εσείς η για να
τους μάθουν όσοι δεν γνωρίζουν. Ράλλης, Πιπινέλης,
Μητσοτάκης, Σαμαράς, Παπούλιας, Πάγκαλος, Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Παπανδρέου, αλλά και μια όμορφη, μοναδική γυναίκα υπουργός εξωτερικών της
Ελλάδας, η κα Μπακογιάννη.
Από το υπουργείο Εθνικής άμυνας επίσης παρέλασαν ουκ ολίγοι αλλά θα αναφέρω μόνο το όνομα του ενός,
είναι αρκετό για να καταλάβουν οι νεότεροι -διότι οι παλιοί
γνωρίζουν- τι άτομα κυβέρνησαν τούτη τη δύστυχη χώρα. Ο
Άκης ο Τσοχατζόπουλος που φήμες λένε ότι όταν γνώρισε τον
Α. Παπαντρέου στη Γερμανία δεν είχε τσιγάρο να καπνίσει, έγινε υπουργός στο Εθνικής άμυνας, κονόμησε από τις μίζες,
αγόρασε ακίνητα εκατομμυρίων, έκανε γάμο βασιλικό στη
Γαλλία, χόρεψε ζεμπεκιές στα ακριβά μαγαζιά της Αθήνας και
δεν ξέρω που αλλού, πούλησε μαγκιά με το τσουβάλι και σήμερα εν έτη 2015 αναπολεί τις δόξες του μέσα από τη σουίτα
που του παραχώρησε το Ελληνικό Κράτος στις δικαστικές φυλακές του Κορυδαλλού.
Θυμάμαι το συγχωρεμένο τον παππούλη μου όταν νευριάζω, -γιατί και εκείνος ο καημένος που ήτανε και άνθρωπος της
εκκλησίας,- όταν νεύριαζε βλαστήμαγε και η βλαστήμια του ήταν (Γ… τα υπουργεία σας). Σαράντα χρόνια έχουνε περάσει
από όταν ο χριστιανός αποδήμησε εις Κύριον και εγώ κάθε φορά που ζητάω να εκτονωθώ από τις ασχήμιες που με
κυκλώνουνε την ίδια βρισιά ξεστομίζω.
Πράγματι δεν έχουμε Κράτος, το είπε και ο (φόξ-βάγκεν
σκαραβαίος), έτσι μου αρέσει εμένα να τον λέω εγώ το Γερμανό, το πραγματικό του όνομα είναι Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και
σε μια τελευταία συνέντευξη του στην εφημερίδα Liberation,
το ξανάπε «οι Έλληνες είναι ένας σπουδαίος λαός, αλλά η
Ελλάδα δεν είναι κράτος». Μακακίες μου φαίνεται λέει και αυτός αφού δεν μπορεί να συσχετίσει το Κράτος με το λαό. Εμείς
αποτελούμε το Κράτος, πως μας θεωρεί λοιπόν σπουδαίους
ενώ παράλληλα λέει ότι ο πρωθυπουργός μας ο Αλέξης έλεγε ανοησίες όταν υποσχόταν πως οι Γερμανικές αποζημιώσεις
θα μείωναν το χρέος της Ελλάδας;
Εκτός αν τα λέει αλλιώς ο άνθρωπος και αυτοί που μεταφράζουν παραποιούν τα λεγόμενα του για λόγους σκοπιμότητας. Γερμανικά δυστυχώς δε γνωρίζω αλλά πληροφορώ τον
κύριο φοξ-βάγκεν η τους μεταφραστές ότι εγώ προσωπικά
ανόητος δεν είμαι αλλά από όσο γνωρίζω υπάρχουν και πολλά εκατομμύρια συμπατριωτών μου που δεν τους αρμόζει τέτοιο επίθετο.
Όμως ας αφήσουμε το Γερμανό στη Γερμανία του και ας

έρθουμε στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα και τα υπουργεία μας,
τι ρόλο βαράει το υπουργείο εξωτερικών τόσα χρόνια που εγώ
έζησα δεν έχω καταλάβει ακόμα; Από τους υπουργούς που
προανέφερα οι οποίοι υπηρέτησαν σε αυτό ένας ήταν ο πιο
ειλικρινής, πρόκειται για τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο ο οποίος όταν έγραψε το βιβλίο με τίτλο (Με τον Αντρέα στην
Ευρώπη) αναφέρθηκε σε διάφορα περιστατικά και καταστά-

σεις τις οποίες έζησε σαν υπουργός στις κυβερνήσεις Α. Παπανδρέου, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου κλπ.
Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το
βιβλίο του τέως αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του Γιωργάκη
που τόλμησε να ονομάσει τους Έλληνες πολίτες κοπρίτες και
να τους χρεώσει τα δισεκατομμύρια του χρέους ισχυριζόμενος
πως μαζί τα φάγανε.
Γράφει ο κ Πάγκαλος….
Όταν έγινε υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα
Ευρωπαϊκά Θέματα ζήτησε από τον Ανδρέα Παπανδρέου να
του πει σε γενικές γραμμές ποια θα είναι η θέση τους, αν θυμηθούμε ότι το ΠαΣοΚ πολιτευόταν με το σύνθημα «ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο» και διεκήρυττε ότι παλεύει για μια ειδικού τύπου σχέση με την Κοινότητα.
Αυτός του απάντησε ότι θα παραμείνουμε στην Κοινότητα
συνεχίζοντας την πολιτική του Γ. Βάρφη και θα πρέπει να αγωνιστεί για να καλυτερεύσουμε τους όρους και να πετύχουμε
μεγαλύτερα ωφελήματα από αυτή τη σχέση. Δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την απάντηση και ο δαίμων τον έσπρωξε να ρωτήσει:
«“Πρόεδρε”, τον ρώτησα, “αυτό δεν θα μας δημιουργήσει πολιτικά
προβλήματα; Προεκλογικά ένα από τα σημεία που στις ομιλίες
σας οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν περισσότερο ήταν το
σχετικό με την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ”. Με
κοίταξε τότε με ένα χαμόγελο το οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω και
μου είπε, δίνοντάς μου ένα μεγάλο μάθημα πολιτικού ρεαλισμού: “Μα, Θόδωρε, πιστεύεις ότι αν πράγματι επίστευαν ότι
θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ θα μας έδιναν τόσο μεγάλη πλειοψηφία; ”.Ρώτησα αφελώς: “Τότε, γιατί χειροκροτούσαν;”. “Μα γιατί τους άρεσε να το λέμε τότε” μου απάντησε.
“Τώρα όμως δεν θα ήθελαν με κανέναν τρόπο να το κάνουμε”».
Αυτό ήταν το ορντέβρ, ακολουθεί και το κυρίως πιάτο, το επιδόρπιο θα το βρείτε στο βιβλίο του κ. Πάγκαλου όσοι από εσάς φίλοι αναγνώστες δεν μπουχτίσατε ακόμα από τους πολιτικούς της χώρας μας. Ένα ακόμα συμβάν στο οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας είναι το παρακάτω:
«Άδειαζαν τον μπουφέ από φαγητά και... ασημικά. Την τε-
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λευταία ημέρα οι εργασίες έληγαν
το
μεσημέρι.
Τον Δεκέμβριο του 1988 στη
Συνάντηση Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στη Ρόδο.
Είχαμε προβλέψει λοιπόν ως αποχαιρετιστήριο έναν πλούσιο
μπουφέ καθαρά ελληνικών σπεσιαλιτέ.
Με μεγάλη όμως λύπη είδαμε ότι τα αεροπλάνα έφευγαν το
ένα μετά το άλλο και τελικά δεν έμεναν για να συμμεριστούν
μαζί µας το αποχαιρετιστήριο γεύμα παρά µόνο οι αντιπροσωπείες του Βελγίου, της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου.
Μεγάλες ποσότητες φαγητών θα έμεναν άθικτες και αυτό κινητοποίησε τα φιλολαϊκά µου αισθήματα και το απαράδεκτο να πετάς τροφή.
Είπα λοιπόν της Βαβαλέα να πει στους αστυνομικούς
της Ασφάλειας που µε πολιτικά κυκλοφορούσαν μέσα στο
κτίριο να έρθουν στον μπουφέ και να φάνε τα φαγητά που
ήταν εκεί σερβιρισμένα.
Όπερ και έγινε. Δυστυχώς μετά από μιάμιση ώρα περίπου εισέβαλε στο γραφείο µου έντρομος ο υπεύθυνος
για την τροφοδοσία και µου είπε ότι οι αστυνομικοί αφού
φάνε συν αποκομίζουν τα ως επί το πλείστον ασημένια
σκεύη και αποχωρούν.
Κατέβηκα αμέσως στην κεντρική είσοδο του καστέλου
και όταν είδα να φθάνει µια ομάδα αστυνομικών, τους
ρώτησα αν έρχονται από την τραπεζαρία. Μου είπανε ναι
και τότε τους ζήτησα να αδειάσουν αμέσως τις τσέπες τους. Κατακόκκινοι αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν και
από τις τσέπες τους έπεσαν αναπτήρες, αλατιέρες, τασάκια,
μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια. Μετά έναν σύντομο σχολιασμό τον οποίο μπορείτε να φανταστείτε και δεν θέλω να επαναλάβω, όταν τους ρώτησα πώς διανοήθηκαν να το κάνουν
αυτό το πράγμα, µου απάντησαν ότι θεωρούσαν ότι τα μαχαιροπίρουνα ήταν του κράτους και ότι είχαν σκεφτεί να πάρουν
κάτι ως souvenir.
Έτσι µε γέλια και µε κλάματα, µε εξάρσεις και
απογοητεύσεις έληξε αυτή η μεγάλη στιγμή της ελληνικής
πορείας
μέσα
στην
Ενωμένη
Ευρώπη».
Αν αυτό το συμβάν που κατά τον Πάγκαλο συνέβη στη Ρόδο
θεωρείτε (τίποτα) αφού ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε κυρώσεις
για τους κλέφτες, φανταστείτε φίλοι μου τα φαγοπότια στα
υπόλοιπα υπουργεία όπως πχ σε αυτό που υπουργός για χρόνια ζούσε και βασίλευε ο φίλος μας ο Άκης…
Είχε άδικο λοιπόν ο συχωρεμένος ο παππούλης μου που
όταν έβριζε αναφέρονταν στα υπουργεία; Η μήπως έχω άδικο
εγώ όταν επαναλαμβάνω τις βρισιές του παππού μου όταν με
νευριάζουν
κάτι
τύποι
τύπου
Πάγκαλου;
Ήδη στη βουλή έχει κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2016, είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τη σημερινή
κυβέρνηση αν θέλει να ξεχωρίσει από το (παλιό) και να αναδείξει το (καινούργιο) που ισχυρίζεται ότι έφερε. Δεν πρέπει να
διαθέσει καθόλου χρήματα για το υπουργείο εξωτερικών και
να υποχρεώσει να καλύψουνε τις ανάγκες του αυτοί που μασουλάγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια!
Όσο για το υπουργείο άμυνας δεν χρειάζεται να ξοδέψει δεκάρα τσακιστή, αρκεί να πιέσει το φίλο μας τον Άκη να επιστρέψει ένα μέρος από τις μίζες που κονόμησε τόσα χρόνια
από τα εξοπλιστικά και να μας πει που βρίσκονται τα υποβρύχια που μας πουλήσανε οι Γερμανοί και γέρνανε να τα εντάξουμε στο στόλο μας για να φοβερίζουμε με αυτά τους υποτιθέμενους εχθρούς μας τους Τούρκους. Έτσι και αλλιώς τη
χώρα μας την κατέκτησαν από καιρού οι συμμαχικές δυνάμεις, τι τους θέλουμε τους επιπλέον εξοπλισμούς; Δεν έχουνε
ακούσει οι πολιτικοί μας τη λαϊκή παροιμία που λέει (άμα έχεις
τέτοιους φίλους μη φοβάσαι τους εχθρούς..; )
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Λεουτσάκος: Ο κόσμος τις επόμενες
μέρες θα αντιδράσει

Γ

ια κύμα αντιδράσεων
και κινητοποιήσεων
του κόσμου απέναντι
στα μέτρα του τρίτου
μνημονίου έκανε λόγο το στέλεχος της ΛΑΕ, Στάθης Λεουτσάκος.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο
του ΣΚΑΪ στην εκπομπή Ακραίως και στους Τάκη Χατζή και
Νίκο Παναγιωτόπουλο, είπε
πως οι έκλογές έγιναν fast
track και «ο κόσμος δεν κατάλαβε τι ψήφισε».
«Ο κόσμος τον Σεπτέμβρη δεν κατάλαβε τις εκλογές ούτε το μνημόνιο που ψηφίστηκε»
είπε και πρόσθεσε πως «χρειαζόμαστε ισχυρό μέτωπο απέναντι στο τρίτο μνημόνιο και τις
πολιτκές του».
Ο κ. Λεουτσάκος τόνισε πως «αυτή η Βουλή είναι μια κατάθλιψη καθώς συζητάνε ποιος
θα εφαρμόσει το μνημόνιο».
«Σέβομαι την ετυμηγορία του ελληνικού λαού ακόμα και όταν κάνει λάθος», είπε αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Τέλος ο κ. Λεουτσάκος έκανε λόγο για έναν ΣΥΡΙΖΑ που μεταλλάχθηκε και έκαν το ΟΧΙ
του δημοψηφίσματος ΝΑΙ. «Το ΟΧΙ είναι και σήμερα επίκαιρο» είπε και πρόσθεσε πως
«σήμερα χρειάζεται συνέχεια του ΟΧΙ απέναντι στα μνημόνια και την ύφεση».

Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος του
άνδρα που βρέθηκε σε ρέμα στο Μενίδι

Η

σορός ενός άνδρα
εντοπίστηκε
στο
ρέμα Καναπίτσα στο
Μενίδι και πιθανότατα πρόκειται για τον τέταρτο νεκρό της
κακοκαιρίας που έπληξε την
Αττική την περασμένη εβδομάδα.
Ο νεκρός εντοπίστηκε στην
οδό Αριστοτέλους και Αγίου
Κωνσταντίνου στο Μενίδι.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν
στοιχεία για την ταυτότητα του
θύματος. Η σορός ήταν καλυμμένη με πέτρες και χώματα, γεγονός που συντείνει στο
συμπέρασμα ότι πρόκειται για θύμα της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του μεσήλικα άνδρα
οφείλεται σε πνιγμό.
Η Αστυνομία εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο ο άγνωστος άνδρας να είναι το τέταρτο θύμα
της κακοκαιρίας, που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Αττική. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχει γίνει δήλωση εξαφάνισης κάποιου ατόμου στην περιοχή. Έρευνα για την
υπόθεση αυτή διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών.
Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη εντοπίστηκε σε ρέμα το τρίτο θύμα των καταστροφικών
πλημμυρών.

ΣτΕ: Συνταγματικό το rebate για τις
φαρμακευτικές εταιρίες

Σ

ύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές έκρινε, κατά πλειοψηφία, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) το μέτρο του rebate με το οποίο προβλέφθηκε επιβάρυνση των
φαρμακευτικών εταιρειών με ποσοστό 9% επί των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και
απόδοση των χρημάτων αυτών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου.
Με απόφασή του το ΣτΕ απέρριψε αίτηση που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για ακύρωση της υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν
οι διαδικασίες και ο τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης
επιστροφής» (rebate) σε εκτέλεση του Ν. 4052/2012.
Ειδικότερα, με το μέτρο αυτό προβλέφθηκε η αποκλειστική επιβάρυνση των φαρμακευτικών
εταιρειών με ποσοστό 9% επί της τιμής κάθε φαρμάκου που συνταγογραφείται από γιατρό και
καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
Στη συνέχεια, βάση του μέτρου, οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεώνονται να επιστρέφουν το
ποσό αυτό στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου ενώ αντίστοιχη
επιβάρυνση προβλέφθηκε ανάλογα και με το συνολικό όγκο πωλήσεων φαρμάκων, σε τριμηνιαία
βάση.
Το ΣτΕ κρίνοντας την υπόθεση δέχθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι το μέτρο του rebate δεν παραβιάζει
τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την αναλογικότητα και την
μέριμνα του κράτους για την φαρμακευτική περίθαλψη και την υγεία.
Σύμφωνα, μάλιστα, με την απόφαση του ΣτΕ το επικαλείται το δημόσιο συμφέρον δεν είναι
αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο μέτρο, με δεδομένη την δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζει η
χώρα.
Αντίθετα, δυο δικαστές που μειοψήφησαν δέχθηκαν ότι το μέτρο αυτό είναι αντισυνταγματικό
καθώς έχει ως συνέπεια να διατίθεται μεγάλο ποσοστό φαρμάκων σε τιμές κάτω του κόστους.

Τ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Τελειώσαν τα κρατικά κονδύλια για τον ΟΑΕΕ

ο 95% της τακτικής
κρατικής χρηματοδότησης έχει απορροφήσει ο ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τα
οριστικά στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού για το 9μηνο του 2015
τα οποία δημοσιεύτηκαν
σήμερα από το Υπουργείο
Οικονομικών.
Έτσι έχει σημάνει συναγερμός στο Υπ. Εργασίας αλλά
και στο ασφαλιστικό ταμείο
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών προκειμένου να βρεθούν έως 120 εκατ. ευρώ –πιθανόν
από έκτακτη χρηματοδότηση από το κράτος ή τον "κουμπαρά" των Ταμείων (ΑΚΑΓΕ)- και,
έτσι, να καταβληθούν κανονικά οι 370.000 συντάξεις του ΟΑΕΕ στις 3 Νοεμβρίου.
Στο 95% η απορρόφηση των κρατικών κονδυλίων στο 9μηνο
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ο ΟΑΕΕ έχει αντλήσει 800 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 από τα συνολικά 834 εκατ. ευρώ τα οποία προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για όλο το 2015. Αυτό σημαίνει πως μένουν μόλις … 34
εκατ. ευρώ για το επόμενο τρίμηνο Οκτωβρίου –Δεκεμβρίου 2015.
Φυσικά, τα προβλεπόμενα κρατικά κονδύλια έχουν τυπικά ήδη τελειώσει με την καταβολή των συντάξεων του Οκτωβρίου στις αρχές του μηνός, μιας και χρειαζόταν τουλάχιστον 90
εκατ. ευρώ, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός διάθετε τότε ακόμα μόλις 34 εκατ. ευρώ για τον
ΟΑΕΕ.
Η διαφορά των 57 εκατ. ευρώ τουλάχιστον συμπληρώθηκε από τα "υπό κατανομή κονδύλια" του κρατικού προϋπολογισμού (σ.σ. ρευστά αποθεματικά στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους).
Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν στο Capital.gr ότι απαιτούνται τουλάχιστον 120
εκατ. ευρώ (από τα 270 εκατ. ευρώ τα οποία χρειάζονται για τις συντάξεις του ΟΑΕΕ
μηνιαίως) καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις του Νοεμβρίου στις 3 του μηνός. Τα υπόλοιπα 150 εκατ. ευρώ θα πρέπει να βρεθούν από τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών.
Τα σενάρια για την κάλυψη της "τρύπας"
Συνολικά χρειάζονται στην πολύ... καλύτερη περίπτωση 180 εκατ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 550 εκατ. ευρώ τα οποία απαιτούνται για την
κανονική καταβολή των συντάξεων του ΟΑΕΕ για το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.
Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν στο Capital.gr πως περίπου 120 εκατ. ευρώ από τα
180 εκατ. ευρώ τα οποία λείπουν από τον ΟΑΕΕ θα προέλθουν πιθανότατα από τον
"κουμπαρά" των ταμείων, δηλαδή το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
και τα υπόλοιπα 60 εκατ. ευρώ από έκτακτη κρατική χρηματοδότηση.
Ποιες πληρωμές πρέπει να γίνουν έως τις 2 Νοεμβρίου

Η διοίκηση του ΟΑΕΕ έχει χτυπήσει για άλλο ένα μήνα "καμπανάκι" προς τους 740.000
ασφαλισμένους και προπαντός προς τους 500.000 εξ αυτών που είναι σταθερά ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις (πχ 100
δόσεις) για την έγκαιρη καταβολή των δόσεων από τις ρυθμίσεις αλλά και τις τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές.
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρέπει να καταβληθούν μέσω πάγιας εντολής:
· η μηνιαία δόση ρύθμισης ν. 4152/2013 (καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της
30.9.2015 προσαυξημένη κατά 15%)
· η μηνιαία δόση ρύθμισης ν.4321/2015 (καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30.9.2015
χωρίς προσαύξηση), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΕ.
Από τον ΟΑΕΕ επισημαίνουν, επίσης, πως οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν δόσεις με
πάγια εντολή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την πραγματοποίηση της πληρωμής κατά την ώρα εκτέλεσης των παγίων
εντολών.
Για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των οφειλετών προτείνεται από τον
ΟΑΕΕ η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Επίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΕΕ, ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει όλες τις
απαιτητές δόσεις οποιασδήποτε ρύθμισης και δεν έχουν καταβάλει την εισφορά 4ου διμήνου 2015, μπορούν να την εξοφλήσουν έως την Πέμπτη 29.10.2015 και να παραμείνουν στη
ρύθμιση που έχουν ενταχθεί.
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Σάλος από την αύξηση των ορίων ηλικίας - «Πάμε
σε απόλυτη φτωχοποίηση» λένε οι φορείς

Μ

εγάλη δυσαρέσκεια, η οποία θα
εκφραστεί καταρχάς μέσα από κινητοποιήσεις και συντονισμένες απεργίες είναι η πρώτη αντίδραση από την επίσημηπλέον- υπουργική απόφαση που προβλέπει πλέον
και επισήμως αύξηση των
ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση.από 6 μήνες έως
17 χρόνια
Στην ουσία πρόκειται για εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και
αφορά στην σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 χρόνια με 40
χρόνια ασφάλισης ή στα 67 χρόνια με λιγότερα ένσημα.
Όπως, εξάλλου, τονίζει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, η μετάβαση
στα όρια ηλικίας θα γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια, ενώ σύμφωνα
με την ίδια απόφαση, καταργούνται και οι πρόωρες συντάξεις.
Μεγάλοι χαμένοι θεωρούνται όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και
μισθωτοί έβγαιναν με 35ετία (δηλαδή είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με συμπλήρωση
αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης μέχρι 31/12/2012), αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το
απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Η πρώτη συντονισμένη αντίδραση των φορέων θα έρθει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου,
ημέρα Πανελλήνιας και Παλλαϊκής απεργίας, για την οποία όλες οι εργασιακές
οργανώσεις, έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα ενημέρωσης των εργαζομένων σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα προκειμένου να υπάρχει μαζική συμμετοχη.
«Πρόκειται για πλήρη ανατροπή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που μετατρέπει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικου συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό, πράγμα που καταργεί εντελώς την ανθρώπινη διάστασή του» τονίζει ο Δ. Καλομοίρης, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. «Ουσιαστικά καταδικάζει όλους
τους ασφαλισμένους σε συνταξιοδοτικό μεσαίωνα, όσοι προλάβουν να πάρουν σύνταξη
φυσικά».
Ο κ. Καλομοίρης επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται ένας μαραθώνιος προκειμένου να πληροφορηθούν όλοι οι εργαζόμενοι για τους ακριβείς όρους του νέου ασφαλιστικού και των ορίων ηλικίας.
«Θα βγούμε όλοι στους δρόμους. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση και ανησυχία σε
όλους τους εργαζόμενους, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το ασφαλιστικό σύστημα ισοπεδώνεται προς τα κάτω για όλους. Μιλαμε για την απόλυτη φτωχοποίηση. Και όπως ακριβώς έγινε το 2001 με αυτά που είχε προαναγγείλει ο τότε υπουργός Εργασίας Τάσος Γιαννίτσης, έτσι και τώρα, με αγώνες θα παλέψουμε να το ανατρέψουμε».
Στο ίδιο μήκος κυματος κινούνται και οι δηλώσεις στο newpost του Βαγγέλη Θεοδωρίδη, αντιπροέδρου της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ο οποίος μιλά για «εγκληματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ενός μη βιώσιμου συστήματος, για το οποίο επιλέγονται
καταστροφικές λύσεις».
Σύμφωνα με τον ίδιο:
Μας είχαν μιλήσει για Σκανδιναβικό μοντέλο. Τώρα μας λένε για μοντέλο Νέας Ζηλανδίας. Ας ασχοληθούν μια φορά με το να φτιάξουν ένα δικό μας μοντέλο, ελληνικό, σύμφωνα με τις εγχώριες ιδιαιτερότητες που είναι πολλές. Υπάρχουν λύσεις για να γίνει
βιώσιμο το ασφαλιστικό μας και αυτές δεν είναι να μας οδηγούν στην δουλειά μέχρι τα
βαθιά γεράματα.
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Αυξημένη προστασία για τις αγορές ταξιδιωτικών πακέτων μέσω Διαδικτύου

Ο

ι ταξιδιώτες που
αγοράζουν
τα
πακέτα των διακοπών τους μέσω διαδικτύου, θα έχουν την ίδια προστασία με κείνους που αγοράζουν μέσω των ταξιδιωτικών πρακτορείων, σύμφωνα με την οδηγία που
ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με την ρύθμιση,
οι ταξιδιώτες θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να ακυρώσουν μία σύμβαση και να λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες σχετικά με το ποιος θα έχει την τελική ευθύνη εάν κάτι δεν πάει
καλά.
«Δεδομένων των αλλαγών στην αγορά ταξιδιών και την αυξανόμενη τάση για κρατήσεις μέσω διαδικτύου, χρειάζεται επειγόντως να εκσυγχρονίσουμε και να προσαρμόσουμε την παλιά ευρωπαϊκή οδηγία η οποία χρονολογείται από το 1990», δήλωσε η
εισηγήτρια, Μπίργκιτ Κόλιν-Λάνγκεν (ΕΛΚ, Γερμανία), προσθέτοντας ότι «με αυτή την
αναθεώρηση της νομοθεσίας, τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στην Ευρώπη ενισχύονται
συνολικά. Θα περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας νέα μοντέλα κρατήσεων
και οι ταξιδιώτες θα ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματά τους. Καταφέραμε επίσης
να ληφθούν υπόψη και τα οικονομικά συμφέροντα της βιομηχανίας, και πιο συγκεκριμένα των διαχειριστών, των ταξιδιωτικών γραφείων και των ξενοδοχείων».
Ειδικότερα, η νέα οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια θα καλύπτει δύο είδη συμβάσεων: τα ταξιδιωτικά πακέτα, τα οποία διοργανώνονται από τον διοργανωτή ταξιδιών ή
προσαρμόζονται/τροποποιούνται από τον ταξιδιώτη και το νέο τρόπο ταξιδιωτικών κρατήσεων, τους αποκαλούμενους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, όπου οι
καταναλωτές οδηγούνται, για παράδειγμα, από τη στιγμή που κάνουν την κράτηση
κάποιας πτήσης, να κάνουν και την κράτηση επιπλέον ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω
στοχευμένων συνδέσεων.
Οι συμφωνίες συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, όπου το όνομα, τα
στοιχεία πληρωμής του ταξιδιώτη και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μεταφέρονται μεταξύ των διαφόρων εμπόρων/παρόχων υπηρεσιών και μια δεύτερη σύμβαση συνάπτεται εντός 24 ωρών μετά την κράτηση της πρώτης υπηρεσίας, θα πρέπει να
θεωρούνται ως μια ενιαία συμφωνία-πακέτο.
Προτού αγοράσουν διαδικτυακά ένα πακέτο οργανωμένων διακοπών, οι ταξιδιώτες
θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες από τους εμπόρους σχετικά
με τη συμφωνία, καθώς και σχετικά με το ποιός θα έχει την τελική ευθύνη, εάν κάτι δεν
πάει καλά.
Διασφαλίζεται επίσης, το δικαίωμα των ταξιδιωτών να ακυρώνουν ένα συμβόλαιο
πακέτο και να λαμβάνουν τα χρήματά τους πίσω όταν η τιμή του αυξάνεται πάνω από
8% (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει 10%) ή σε περιπτώσεις αναπόφευκτων
γεγονότων, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις στον τόπο προορισμού.
Η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλείνει τη νομοθετική διαδικασία. Τα
κράτη-μέλη έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις
της νέας οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο και επιπλέον έξι μήνες για τις εφαρμόσουν

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΦ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΟΥΤΣΕΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΛΓΑΡ ΑΛΜΑ ΑΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΑΪΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΦΙΤΟΖΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΙΓΚΑΝΙΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΤΣΕ ΡΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ΙΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΖΩΤΟ ΔΗΜΗΤΕΡ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΥΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΩΤΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΜΙΝ ΡΟΜΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΤΖΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

12-θριάσιο

Σφαγή στις συντάξεις, αύξηση εισφορών
και αμηχανία για τον ΦΠΑ την εκπαίδευση

Σ

ε αύξηση των
α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν
εισφορών
των
ε ρ γ ο δ ο τ ώ ν
προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας προκειμένου οι επερχόμενες νέες
περικοπές στις συντάξεις
να είναι μικρότερες και
λιγότερο αισθητές στους
χαμηλοσυνταξιούχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρμόδιος υπουργός
Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος έχει πάρει την
σχετική απόφαση και
πρόκειται να την συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που θα κατατεθεί το αργότερο έως τις 15
Νοεμβρίου προκειμένου να ψηφιστεί περί τα τέλη του ίδιου μήνα. Το υπουργείο θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του νέου ασφαλιστικού τις επόμενες ημέρες κι από εκεί
και πέρα θα ξεκινήσει διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Όμως το ασφαλιστικό που προβλέπει δραστικές μειώσεις σε όλες τις συντάξεις άνω
των 1.000 ευρώ είναι μόνο ένας από τους κάβους που καλείται να ξεπεράσει η
κυβέρνηση η οποία καταθέτει στη Βουλή άμεσα στο σχέδιο νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθώς και νομοσχέδιο με τα υπόλοιπα από το πρώτο πακέτο
των προαπαιτούμενων που δεν είχαν ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο αλλά γίνονται
απαιτητά από τους δανειστές. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστεί ότι θα ξεκλειδώσει η εκταμίευση της υποδόσης των 2 δις ευρώ αν και γενικώς αυτό το θέμα φαίνεται να έχει
παγώσει με τους δανειστές να προκαλούν καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης.
Την επόμενη εβδομάδα τελικώς έρχεται στην Αθήνα ο Επίτροπος Οικονομικών της
ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί και το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι η επίσκεψή του θα προσφέρει
κάτι θετικό στην πρόοδο της διαπραγμάτευσης που έχει μπλοκάρει κυρίως στο θέμα
των κόκκινων δανείων. Κύκλοι της κυβέρνησης εκτιμούν ότι ο Μοσκοβισί θα είναι πιο
διαλλακτικός από τον Βλάντις Ντομπρόβσκις ο οποίος έτριξε τα δόντια στο οικονομικό
επιτελείο αποφεύγοντας να δώσει υποσχέσεις για θέματα που καίνε την κυβέρνηση
όπως για παράδειγμα οι ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και το πρόβλημα με τα κόκκινα
δάνεια.
Παρόλα αυτά και ο Μοσκοβισί για δεύτερη φορά απάντησε χθες πως στο θέμα της
επιβολής του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει τον
συντελεστή του 23% κάτι που φέρνει σε αμηχανία το Μέγαρο Μαξίμου που διαπιστώνει
πως ή θα πρέπει να επιβάλει τον συγκεκριμένο φόρο, κάτι που θα ήταν καταστροφικό
σε επίπεδο πολιτικών εντυπώςεων για την ίδια, ή θα πρέπει να βάλει μηδενικό συντελεστή, κάτι που σημαίνει ότι άμεσα θα πρέπει να βρει πηγές για να αντλήσει έσοδα
ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.
Όλα τα ανοιχτά θέματα δεν αποκλείεται να συζητηθούν σε νέο υπουργικό συμβούλιο
το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει περί τα τέλη της εβδομάδας.

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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Αύξηση τελών κυκλοφορίας αντί ΦΠΑ στην
εκπαίδευση - Ποιοι θα πληρώσουν το «μάρμαρο»

Μ

ε νομοθετική διάταξη θα επιλυθεί
το «καυτό» για την
κυβέρνηση πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί με την επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή
23% στις επιχειρήσεις που
παρέχουν
εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, σύμφωνα με την
Καθημερινή.
Συγκεκριμένα, με εντολή
του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ετοιμάζεται διάταξη που θα προβλέπει την παράταση ενδεχομένως μέχρι τις 20
Νοεμβρίου ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων κ.λπ.
έως ότου βρεθούν τα ισοδύναμα για την κατάργηση του μέτρου.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τις προσεχείς μέρες
στη Βουλή, θα συμπεριληφθούν διατάξεις, αφενός για την παράταση εφαρμογής του
ΦΠΑ, αφετέρου για την ένταξη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) μετά την αποπομπή της κ. Κατερίνας
Σαββαΐδου από τη θέση της επικεφαλής της ΓΓΔΕ. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια
έτσι ώστε να είναι έτοιμο το σχέδιο για τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα ισχύσουν από
φέτος.
• ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία. Παρατείνεται με διάταξη πιθανόν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου
η ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της Βουλής, δεδομένου ότι
οι προηγούμενες αποφάσεις που παρατείναν τη διαδικασία ήταν στα όρια της νομιμότητας, αν δεν τα ξεπερνούσε, δεδομένου ότι ο νόμος ορίζει ότι η δήλωση μεταβολών για
τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από τη
δημοσίευση του νόμου.
Οι εξελίξεις στη ΓΓΔΕ με την αποπομπή της κ.Σαββαΐδου αναγκάζουν την κυβέρνηση
να τροποποιήσει τη διάταξη. Και αυτό διότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός βρίσκεται
σε μία δύσκολη στιγμή και δεν πρέπει να επιφορτισθεί με αποφάσεις που δεν στηρίζονται από τη νομοθεσία.
Στο διάστημα της παράταση σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της κυβέρνησης θα βρεθούν τα ισοδύναμα μέτρα για την κατάργηση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ένα από τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η αύξηση των τελών κυκλοφορίας,
καθώς και η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών, κυρίως εκείνων που δεν χρησιμοποιούνται από τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.
• ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ. Οπως προκύπτει από το μνημόνιο συνεργασίας, το ΣΔΟΕ θα πρέπει να έχει ενταχθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ωστόσο, είναι δύσκολο να υλοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή, εξαιτίας των προωθούμενων αλλαγών στη ΓΓΔΕ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο κ. Γ. Μπάκας, ο οποίος αντικαθιστά τη κ. Σαββαΐδου, να αναλάβει να «τρέξει» και το ΣΔΟΕ αναφέρουν στελέχη του
υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό θα παραταθεί η ένταξη του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ μέχρι την
ανάληψη των καθηκόντων του νέου γενικού γραμματέα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται
να αναρτηθεί στη «Διαύγεια» η προκήρυξη για τον διαγωνισμό.
• Τέλη κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώνουν το
σχέδιο για τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τα τέλη του
τρέχοντος έτους. Οπως προαναφέρθηκε, τα τέλη κυκλοφορίας ενδεχομένως να είναι και
ένα από τα ισοδύναμα μέτρα που θα οδηγήσουν στην κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αυξηθούν τα τέλη κυκλοφορίας στα υψηλού κυβισμού και ακριβά αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται να ενταχθούν στο σύστημα των τελών κυκλοφορίας και αυτοκίνητα που σήμερα δεν πληρώνουν
τέλη όπως για παράδειγμα ορισμένα πετρελαιοκίνητα και υβριδικά. Επίσης, θα καταργηθούν πολλές εξαιρέσεις που ίσχυαν σήμερα για αρκετές κατηγορίες οχημάτων και
μοτοσικλετών.
• Τελωνεία. Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα τροποποιούν τον
τελωνειακό κώδικα.

Ε

Συνελήφθη 39χρονη για χρέη στο Δημόσιο

ιδικότερα, στο
Ηράκλειο,
συνελήφθη η
58χρονη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, διότι εκκρεμούσε
σε βάρος της εντολή
σύλληψης του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Ηρακλείου για οφειλές,
οι οποίες ανέρχονται
στο χρηματικό ποσό
των 265.095,65 ευρώ.
Η
συλληφθείσα
οδηγήθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.
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Σταθάκης: Στόχος η επιστροφή στην
ανάπτυξη μέσα στο 2016

Τ

ην επιστροφή στην
ανάπτυξη εντός του
2016 θέτει ως στόχο
η κυβέρνηση, δήλωσε ο
υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.
Σε
χαιρετισμό
που
απηύθυνε στην τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που
διοργανώνει ο Όμιλος ICAP
στο πλαίσιο του θεσμού
TRUE LEADERS, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε σε τέσσερα σημεία σημαντικά για την επιστροφή στην ανάπτυξη που είναι:
Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έως τα Χριστούγεννα.
Η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων στο τέλος Νοεμβρίου.
Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη.
Σημείωσε ότι η ύφεση κινείται με ρυθμούς κάτω από το 2% που ήθελαν οι προβλέψεις και ανέφερε ότι ίσως διαμορφωθεί στο 1,3% και αντίστοιχα θα είναι και άλλοι
δείκτες βελτιωμένοι παράλληλα με αυτόν όπως ο δείκτης της απασχόλησης.
«Για να επενδύσουμε στην ανάπτυξη πρέπει να επενδύσουμε στην εξωστρέφεια να
εκμεταλλευτούμε το μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και να επενδύσουμε
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεις» είπε ο υπουργός και συνέχισε ότι θα ενεργοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ , Αναπτυξιακά Τράπεζα κλπ) για
ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για την νεανική και καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Υπ. Εργασίας: Πότε θα θα καταβληθούν
οικογενειακά επιδόματα και επίδομα σίτισης

Τ

ην Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα πιστωθούν
τα
οικογενειακά
επιδόματα, σύμφωνα με το
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «την Πέμπτη 5
Νοεμβρίου 2015 θα πιστωθούν τα οικογενειακά επιδόματα του Γ’ τριμήνου 2015
(Ενιαίο Επίδομα Στήριξης
Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους
που υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι τις 4/9/2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις».
Η πληρωμή αφορά 645.000 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές
αυτές ανέρχεται στο ποσό των 223 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 θα ενεργοποιηθεί για τέταρτη φορά η κάρτα αλληλεγγύης.
«Το ποσό των 16,3 εκατ. ευρώ, θα πιστωθεί σε 145.357 δικαιούχους, που θα λάβουν
έτσι την δ' δόση της Κάρτας Αλληλεγγύης. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση που
γίνεται μέσω της χρήσης αυτής της κάρτας και αποτελεί την επιδότηση σίτισης που λαμβάνουν οι παραπάνω δικαιούχοι και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 70 – 220 ευρώ το
μήνα, ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα που έχουν δηλώσει» αναφέρεται.

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

16-θριάσιο

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

