
ΣΣΕΕΒΒ::  ΈΈωωςς  κκααιι  ττοο
6600%%  ττοουυ  μμιισσθθοούύ
ππάάεειι  σσεε  εειισσφφοορρέέςς

κκααιι  φφόόρροουυςς

ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  αασσττυυννόόμμεευυσσηηςς
σσεε  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,  ΜΜεεγγάάρραα  κκααιι

ΑΑχχααρρννώώνν  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα
ΔΔΕΕΛΛΤΤΑΑ

ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ::  ΒΒρριισσκκόό--
μμαασσττεε  σσττηη  δδίίννηη  εεννόόςς
αακκήήρρυυχχττοουυ  οοιικκοοννοομμιι--

κκοούύ  πποολλέέμμοουυ

Συγκαλεί έκτακτη γενική
συνέλευση η ΚΕΔΕ

Κομισιόν: «Όχι» σε
Δήμους για παράταση
του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΑΑννοοίίγγεειι  οο  δδρρόόμμοοςς  ααππόό
ΔΔεευυττέέρραα  γγιιαα
εεξξώώσσεειιςς  κκααιι  

ππλλεειισσττηηρριιαασσμμοούύςς

Ενίσχυση της αστυνό-
μευσης με 150 άνδρες
από την ομάδα ΔΕΛΤΑ
στην περιοχή Ασπρόπ-

υργου, Μεγάρων και
Αχαρνών  από τις 10

Νοεμβρίου, 
προανήγγειλε η

κυβέρνηση, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί
η εγκληματικότητα με

τα παράνομα κυκλώμα-
τα που διακινούν όπλα

και ναρκωτικά.

Aναδασωτέα μόνο όσα
καταστρέφονται από πυρκαγιά

Εκτός υποχρεωτικής
αναδάσωσης καταπατημένες ή
αποψιλωμένες εκτάσεις

Ομιλία της Περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένας Δούρου, στο Περιφερειακό
Συμβούλιο για το Προσφυγικό:

«Πρέπει να προχωρήσο-
υμε σε σοβαρή, αναγκαία

νομοθετική ρύθμιση»

ΓΓ..  ΣΣγγοουυρρόόςς::  ΚΚίίννδδυυννοοςς  εεγγκκλλωωββιι--
σσμμοούύ  χχιιλλιιάάδδωωνν  ππρροοσσφφύύγγωωνν  --

μμεετταανναασσττώώνν  σσττηηνν  χχώώρραα  μμααςς    --  ΗΗ
ααννθθρρωωππιισσττιικκήή  κκρρίίσσηη  εεππιιττεείίννεεττααιι

ΠΟΥ: Αυτά είναι τα 116
πράγματα που προκαλούν

καρκίνο

O ΤΙΤΑΝ και οι εργαζόμενοί του
συμμετέχουν ενεργά στο έργο

αντιμετώπισης της προσφυγικής
κρίσης με εθελοντική εργασία και

υλικοτεχνική υποστήριξη 
σε Λέρο και Κω
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Αχαρνές
Τουρτίδου Νικούλα Θ. 

Πάρνηθος 23, 2102464914

Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος 

Λεωφόρος Φυλής 197,2102474337

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κατά τόπους νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 12 εως 18
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 66%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα,
Αστρινή, Αστερινή, Αστρινός, ΑστερινόςΖηνοβία,

Ζηνόβιος, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνοβής,
Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Κλεοπία, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης
Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος
Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνος, Τερτίνα

ΠΑΠΠΟΥΣ: Βρισκόμαστε στη δίνη ενός
ακήρυχτου οικονομικού πολέμου

"Σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται στη δίνη
ενός οικονομικού πολέμου. Ενός πολέμου
από την έκβαση του οποίου εξαρτάται η

λαϊκή κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η ίδια η ύπαρξή
της" τόνισε, μεταξύ άλλων, μιλώντας κατά την
επέτειο του ΟΧΙ ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Και πρόσθεσε:
"Το μεγάλο ιστορικό δίδαγμα είναι ότι οι

Έλληνες του ’40, παραμέρισαν τις μέριμνές τους,
τα μικροσυμφέροντά τους, τις μικροανέσεις τους,
όλες τις φτωχές καθημερινότητες της ζωής, τους
φόβους τους και καταδύθηκαν όσο γίνεται
βαθύτερα στην ιστορία τους, στις παραδόσεις
τους.

Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να δείξουμε
τις αρετές που έδειξαν οι παππούδες μας. Εγκα-
ρτέρηση, αυταπάρνηση και ενότητα. Να σταθούμε
ο ένας στο πλευρό του άλλου, να πάρουμε δύναμη από τη δύναμη του διπλανού μας. Να συνειδητοποιήσουμε ότι
πολεμάμε υπό αντίξοες συνθήκες για το μέλλον της πατρίδας και των παιδιών μας. Ότι αξίζουμε τις θυσίες που υπέ-
στησαν οι πρόγονοί μας για να μας παραδώσουν μια Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική".

"Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Η χώρα έχει παραγωγικές δυνάμεις και αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό. Οι
νέοι μας διαθέτουν τα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής. Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει τη
θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα",
κατέληξε καταχειροκροτούμενος ο Δήμαρχος Φυλής.

Ανοίγει ο δρόμος από
Δευτέρα για εξώσεις και

πλειστηριασμούς

Απελευθερώνονται από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
οι πλειστηριασμοί κατοικιών και οι εξώσεις,
καθώς και όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλε-

σης.
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν

δίνει νέα παράταση στην κοινή υπουργική απόφαση, η
οποία ανέ-
στειλε πρά-
ξεις αναγκα-
στικής εκτέ-
λεσης αρχι-
κά ως την
30η Σεπτεμ-
βρίου και εν
συνεχεία ως
την 31η
Οκτωβρίου.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση είχε
εκδοθεί στα μέσα Ιουλίου λόγω των περιορισμών στην
κίνηση κεφαλαίων.

Έτσι, πρακτικά, ανοίγει ο δρόμος για εξώσεις και κάθε
είδους αναγκαστικές εκτελέσεις, ανάμεσά τους και οι
πλειστηριασμοί. Ωστόσο, σημειώνεται πως αυτό δεν
αφορά την πρώτη κατοικία, που προστατεύεται.

Διαβάστε τι προέβλεπε η κοινή υπουργική απόφαση
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης:
Το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρ-

ωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει ότι δεν παρατείνεται
εκ νέου η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης “Αναστολή πράξεων αναγκαστι-
κής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων,
εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή
ποινών” (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ.
57384/31−8−2015 όμοια (Β΄ 1867) και στη συνέχεια
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την υπ΄ αρ.
70905/29.9.2015 όμοια (Β’ 2110).

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκ-
τητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι δεν πρόκει-
ται να εκδώσει και νέα απόφαση παράτασης της παρά-
λογης τετράμηνης συνολικά, αναστολής εκτέλεσης
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, η οποία, σε ότι μας
αφορά, κάλυπτε αριθμό δύστροπων ενοικιαστών με
πολύμηνες οφειλές μισθωμάτων, κατά των οποίων έχουν
εκδοθεί και παρέμεναν ανεκτέλεστες δικαστικές αποφά-
σεις και διαταγές απόδοσης μισθίου.

Φωτιά στις τσέπες των αγρ-
οτών βάζει το πολυνομοσχέ-
διο με τα προαπαιτούμενα

Φωτιά στις τσέπες των αγροτών βάζει το πολ-
υνομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγο
στη Βουλή και το οποίο καταργεί τη φοροαπαλ-

λαγή στο πετρέλαιο DIESEL που είχε ο αγροτικός πληθυ-
σμός. Την ίδια ώρα, δίνει νέα παράταση στο Μέγαρο

Μουσικής για τα χρέη που έχει από καταθέσεις εγγυή-
σεων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αυξάνεται
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες από τα 66
ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, με το μέτρο να ισχύει
αναδρομικά από την 1-10-2015 έως 30-09-2016. Θα
ακολουθήσει και δεύτερη αύξηση του ΕΦΚ για το αγρο-
τικό πετρέλαιο στα 330 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου
2016. Προβλέπονται έσοδα 13 εκατ. ευρώ το 2016, 66
εκατ. το 2017 και 105 εκατ. από το 2018 και μετά. 

Αντιθέτως, παρέχεται νέα παράταση στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών και, δη, στην υποχρέωση που έχει για
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότ-
ητας (με όλες τις συνέπειες από την εν λόγω ρύθμιση,
όπως αναστολή συμψηφισμών και μέτρων αναγκαστικής
εκτέλεσης, μη υπολογισμού τόκων και προστίμων) για
χρέη που προέρχονται από καταθέσεις εγγυήσεων του
ελληνικού δημοσίου. Η παράταση δίδεται μέχρι 31-01-
2016, ενώ έληγε 31-08-2015.

Με άλλη διάταξη μεταφέρονται 4020 υποθέσεις, από
τις 3500 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, από το ΣΔΟΕ
στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ. Πρόκειται για υποθέσεις με
μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον οι οποίες είχαν απασχο-
λήσει το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, ανοίγουν
500 οργανικές θέσεις στη γενική γραμματεία, οι οποίες
«κόβονται» από το ΣΔΟΕ.
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Ενίσχυση της αστυνόμευσης σε Ασπρόπυργο,
Μεγάρα και Αχαρνών με την ομάδα ΔΕΛΤΑ

Ενίσχυση της αστυνόμευσης με 150 άνδρ-
ες από την ομάδα ΔΕΛΤΑ στην περιοχή
Ασπρόπυργου, Μεγάρων και Αχαρνών

από τις 10 Νοεμβρίου, προανήγγειλε η κυβέρν-
ηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκλημα-
τικότητα με τα παράνομα κυκλώματα που διακι-
νούν όπλα και ναρκωτικά.

Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, απαντώντας σε
σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ
Μάκη Βορίδη, τονίζοντας ότι στόχος της ηγεσίας
του υπουργείου είναι να αποδεσμευτούν
αυτοκίνητα και δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της αυξημένης εγκληματικότητας και
παραβατικότητας, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική.

«Το πρόβλημα στη Δυτική Αττική είναι οξύ, και
η λύση του δεν μπορεί να είναι αποσπασματική.
Για να μπορέσει να υπάρξει αποτελεσματική απάντηση σε αυτά τα κυκλώματα, βεβαίως και χρειάζεται αστυνομική
ενίσχυση και καθημερινή αστυνόμευση, εκεί που υπάρχουν εγκληματικές εστίες με παράνομη διακίνηση όπλων και
ναρκωτικών», υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Βορίδης χαρακτηρίζοντας θετική την απάντηση του κ. Τόσκα.

«Από το Μάιο του 2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή και υλοποιείται ένα ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της εγκλημα-
τικότητας» υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ αναγνώρισε ότι υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα, ιδιαίτερα στις περιοχές Ασπρόπυργου, Μεγάρων και Αχαρνών. Για το λόγο αυτό, τόνισε, θα γίνει προ-
σπάθεια συντονισμού και με άλλα υπουργεία, για να ενισχυθεί η αστυνόμευση σε αυτές τις περιοχές, με την επιστρο-
φή αποσπασμένων αστυνομικών, από τους συνολικά 2700, που σήμερα βρίσκονται σε πολιτικά και μη πρόσωπα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία  με την
τοπική Αυτοδιοίκηση για τις παρεμβάσεις και δράσεις που θα γίνουν. «Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Είναι όμως και
βασική προτεραιότητα μας και μεγάλο στοίχημα η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης όπλων και
ναρκωτικών. Θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες, για να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση. Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες
που κάνουμε θα φέρουν αποτέλεσμα μέσα στον Νοέμβριο», κατέληξε.

Aναδασωτέα μόνο όσα καταστρέφον-
ται από πυρκαγιά

Εκτός υποχρεωτικής ανα-
δάσωσης καταπατημένες ή

αποψιλωμένες εκτάσεις

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία κατα-
στρέφονται. ή αποψιλώνονται, συνεπεία παρά-
νομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας (π.χ. καταπάτ-

ηση) δεν θα κηρύσσονται πλέον υποχρεωτικά ως αναδα-

σωτέα.
Σύμφωνα με διάταξη που περιέχεται στο σχέδιο νόμου

για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο εισήχθη σήμερα
για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, πλέον αναδασωτέα
θα κηρύσσονται μόνο όσα καταστρέφονται συνεπεία
πυρκαϊάς, ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας
αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται.

Επίσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι
οποίες τροποποιούν τον 4280/2014, εξαιρούνται της ανα-
δάσωσης εκτάσεις για τις οποίες, πριν την πυρκαϊά τους
είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης. Βάσει των παλαιότε-
ρων διατάξεων εξαιρούνταν μόνο τα τμήματα, η εκχέρ-
σωση των οποίων είχαν εγκριθεί ήδη, πριν από την κατα-
στροφή τους, για λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Στάση εργασίας στα μέσα
σταθερής τροχιάς στις 3

Νοεμβρίου

Προειδοποιητική στάση εργασίας για την ερχό-
μενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 21:00 έως τη
λήξη της κυκλοφορίας, αποφάσισαν οι εργαζό-

μενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας, «καταγ-
γέλλοντας με αυτόν τον τρόπο την κακοδιαχείριση στα
μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμα και την ολιγωρία των
υπευθύνων για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα το
μετρό, το τραμ και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος».

Τα Σωματεία Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργαζομένων
στη ΣΤΑΣΥ (ΣΗΕΚ), Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής
(ΣΗΤΑ), Σύλλογος εργαζομένων Τραμ (ΣEΤ) και Ένωση
Εργαζομένων ΗΣΑΠ, σε κοινή ανακοίνωση τους
σημειώνουν ότι στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης που
αποτελεί και παράρτημα του τελευταίου νόμου (4337/15),
δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός σχεδιασμός, ούτε
ποσοτικά στοιχεία -προβλέψεις ή στόχοι- που να εκτι-
μούν το όφελος που θα προκύψει. 

Αντιθέτως, από τα στοιχεία που περιγράφει, όπως
υποστηρίζουν οι σύλλογοι των εργαζομένων, το βέβαιο
είναι ότι οι «περικοπές δαπανών και προσωπικού» που
θα προκύψουν από πιθανές συγχωνεύσεις υπηρεσιών,
θα δημιουργήσουν ανάγκες που θα καλυφθούν από
εργολάβους. Προφανώς επίσης, η «οικονομία κλίμακας»
που ενδεχομένως θα προκύψει, θα χρησιμοποιηθεί ως
αμοιβή του όποιου εξωτερικού-διεθνούς συμβούλου που
θα αναλάβει το έργο του σχεδιασμού.

Τέλος, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στα προβλή-
ματα των «ελλείψεων σε τροχαίο υλικό στην Γραμμή 1,
καθώς και στο χρονίζον πρόβλημα της παραλαβής των
συρμών 3ης σειράς στο Μετρό».

Αρνητική ήταν η απάντηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
αίτημα της ΚΕΔΕ για παράτα-

ση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
των έργων που χρηματοδοτούνται από
το ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαία επίτρο-
πος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα
Κρέτσου σε επιστολή που απέστειλε
στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γιώργο
Πατούλη, απάντησε αρνητικά στο
αίτημά του για χορήγηση παράτασης
ενός έτους, αναφέροντας ότι δεν πρό-
κειται να δοθεί παράταση έως τα τέλη
του 2016 στην περίοδο επιλεξιμότητας
της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013.

Έκτακτη γενική συνέλευση για τα
οικονομικά

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) στη σημερινή συνεδρίασή του
αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης
για τα οικονομικά των δήμων, καθώς παρατηρείται
σημαντική υστέρηση στη χρηματοδότησή τους από το
κράτος.

Διαπιστώθηκε, συγκεκριμένα, ότι η ροή χρηματοδοτή-
σεων των δήμων για το 2015 υστερεί τουλάχιστον κατά
30%, ενώ απομένουν μόλις δύο μήνες για να κλείσει ο
χρόνος.

Όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης, από τα 2.572 εκατομ-
μύρια ευρώ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό,
μέχρι σήμερα οι δήμοι έχουν εισπράξει 1.810 εκατομμύρ-
ια ευρώ, δηλαδή ποσοστό 70,4%.

Όπως αναφέρθηκε, εάν δεν εξασφαλιστεί η άμεση από-
δοση των σχετικών ποσών, υπάρχει κίνδυνος οι δήμοι να
μην μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς

τους και χιλιάδες πολίτες να στερηθούν προγράμματα και
κοινωνικές παροχές, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στο προσφυγικό ζήτημα
τονίζοντας την ανάγκη να μην μετατραπούν οι ολυμπιακές
εγκαταστάσεις σε αποθήκες ανθρώπων απλά και μόνο
επειδή είναι κλειστές και προστατεύουν από τις βροχές.

Ζήτησε ακόμα από την κυβέρνηση να συμμετέχουν και
οι δήμοι στον σχετικό σχεδιασμό, καθώς όπως είπε, οι
δήμαρχοι μάθαιναν από τα ΜΜΕ ότι η κυβέρνηση αποφ-
άσισε να εγκαταστήσει πρόσφυγες στην περιοχή τους.

Ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης ανα-
φέρθηκε στην υπόσχεση του υπουργείου Εσωτερικών
προς τους βρεφονηπιοκόμους για επαναφορά του ωρα-
ρίου τους στο εξάωρο, τονίζοντας ότι αυτό σε συνδυασμό
με την έλλειψη προσωπικού θα προκαλέσει δυσλειτο-
υργίες στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και
ως εκ τούτου θα ωφελήσει τους ιδιωτικούς σταθμούς
όπου διατηρείται η οκτάωρη απασχόληση.

Συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση η ΚΕΔΕ
Κομισιόν: «Όχι» σε Δήμους για παράταση

του ΕΣΠΑ 2007 - 2013
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

ΣΕΒ: Έως και το 60% του μισθού
πάει σε εισφορές και φόρους

Μέχρι και το 60%
του μισθού τους
καλούνται να

καταβάλλουν σε φόρους
και εισφορές οι μισθωτοί,
αναφέρει ο ΣΕΒ.

Όπως τονίζεται στο
εβδομαδιαίο δελτίο οικο-
νομικών εξελίξεων του
Συνδέσμου, μισθωτός με
μικτές αποδοχές ύψους
2.400 ευρώ το μήνα (ποσό
που είναι κατά 67%
μεγαλύτερο από τον μέσο
μισθό) και δύο παιδιά πληρώνει το 60% του μισθού σε φόρους και εισφορές, ποσοστό
σχεδόν 20% μεγαλύτερο από τις εισφορές στη Γερμανία και 70% περισσότερο από το
μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αντίστοιχα, για μισθωτό με μέσες μικτές αποδοχές 1.440 ευρώ το μήνα, η Ελλάδα έχει
υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό των μισθών σε σύγκριση με Ολλανδία,
Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, ενώ μόνο τρεις χώρες έχουν αισθητά υψηλό-
τερες εισφορές από τις ελληνικές, συνεχίζει ο ΣΕΒ.

Όπως τονίζεται στο εβδομαδιαίο δελτίο, η γραφειοκρατία στις χώρες που έχουν
αντίστοιχα υψηλές εισφορές είναι μικρότερη, ενώ δεν υπάρχουν έλεγχοι στην κίνηση
κεφαλαίων, ούτε και  πολιτική αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα να κερδίζουν την εμπι-
στοσύνη των αγορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι προτάσεις για αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών κρίνονται στη σημερινή συγκυρία ανεδαφικές, καθώς θα επιτείνουν την
ύφεση οδηγώντας σε αύξηση της ανεργίας, ενώ επαναλαμβάνει ότι το συνταξιοδοτικό
σύστημα είναι γενναιόδωρο για το Δημόσιο, καθώς η αναλογία των συντάξεων του
Δημοσίου στις συνολικές δαπάνες είναι αισθητά μεγαλύτερη της συμμετοχής των συντα-
ξιούχων του Δημοσίου στο σύνολο των συνταξιούχων.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οργανισμών του ευρύτερου
δημοσίου τομέα μετέχουν παραδοσιακά δυσανάλογα στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Μοσκοβισί: Τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν από την Ελλάδα είναι σκληρά

αλλά αναγκαία

Οευρωπαίος
επίτροπος
αρμόδιος

για τα οικονομικά
θέματα, Πιέρ Μοσ-
κοβισί σε σημερινές
του δηλώσεις στο
Γαλλικό Πρακτορείο
ειδήσεων, τόνισε
μεταξύ άλλων πως
«η Ελλάδα πρέπει
να λάβει σημαντικές
και σκληρές αποφά-
σεις μέχρι το τέλος
του έτους». 

Ο Πιερ Μοσκοβισί
ο οποίος έρχεται για
διήμερη επίσκεψη
στη χώρα μας την
ερχόμενη Τρίτη
σημείωσε επίσης
πως «από τον Ιούλιο
εργαζόμαστε σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στη νέα ελληνική κυβέρν-
ηση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα . Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν περι-
λαμβάνουν σκληρά μέτρα αλλά είναι αναγκαίες». 

Ο Πιερ Μοσκοβισί σημείωσε τέλος πως «Η διαδικασία δεν είναι ούτε απλή ούτε και
εύκολη αλλά το θετικό είναι πως υπάρχει αμοιβαία θέληση ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι».

Γ. Σγουρός: Κίνδυνος εγκλωβισμού χιλιά-
δων προσφύγων - μεταναστών στην χώρα

μας  - Η ανθρωπιστική κρίση επιτείνεται

Τον κίνδυνο εγκλω-
βισμού χιλιάδων
προσφύγων –

μεταναστών στην χώρα
μας με το βάρος να πέφτει
στην Αττική, με απρόβλε-
πτες συνέπειες για την κοι-
νωνική συνοχή, την οικο-
νομία αλλά και τη δημόσια
υγεία, επεσήμανε κατά τη
διάρκεια του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Αττικής, ο
Γιάννης Σγουρός.

Στη συνεδρίαση παρα-
βρέθηκε ο αρμόδιος αναπλ. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και δήμαρχοι δήμων
της Αττικής.

Ο κ. Σγουρός στην τοποθέτησή του τόνισε ότι δυστυχώς, τόσο η Ελλάδα ως χώρα
υποδοχής και διέλευσης, όσο και κυρίως η Ευρώπη, έχουν αποδειχθεί πολύ κατώτεροι
των περιστάσεων. Το ίδιο και οι διακηρύξεις της Περιφέρειας Αττικής περί αλληλεγγύης
που όπως μαρτυρούν οι γεμάτες πρόσφυγες πλατείες της Αττικής, έχουν μείνει στα
λόγια.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, παρά τις πρόσφατες
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της μίνι Συνόδου Κορυφής, διέξοδος
στο πρόβλημα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, με αποτέλεσμα η ανθρωπιστική κρίση να
διογκώνεται. Και αυτό διότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι τόσο αόριστες και ασαφ-
είς, που κανείς δεν ξέρει εάν θα αποδώσουν, πότε θα αποδώσουν, πότε και με ποιο
τρόπο θα εφαρμοστούν. 

Ειδικότερα :
• Το μέτρο της μετεγκατάστασης προσφύγων σε άλλες χώρες της Ε.Ε. προβλέ-

πεται μόνο για αιτούντες άσυλο από συγκεκριμένες χώρες καταγωγής (Συρία. Ιράκ και
Ερυθραία). Στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος αριθμός νεοεισερχόμενων, μετά τους Σύρους,
προέρχεται από το Αφγανιστάν, για τους οποίους κανένα μέτρο ενίσχυσης δεν προβλέ-
πεται. 

• Δεν είναι σαφές τι θα γίνει στη περίπτωση που κράτος μέλος αρνηθεί τη
συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διαδικασία ή τα πρόσωπα (πρόσφυγες), που μπορ-
ούν να ενταχθούν στη διαδικασία της μετεγκατάστασης, δεν δεχθούν τη μεταφορά τους
σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

• Το ίδιο ασαφής είναι η νέα προσέγγιση για τη συγκρότηση hotspots στην Ελλά-
δα έως 30.000 θέσεων έως το τέλος του έτους ενώ επιπλέον 20.000 θέσεις προβλέ-
πονται επίσης για την Ελλάδα στο πλαίσιο παροχής επιδοτήσεων ενοικίου. Που όμως
θα δημιουργηθούν αυτά τα σημεία υποδοχής και φιλοξενίας; Μέσα σε ποιο χρονικό
ορίζοντα; Και τι θα συμβεί με όσους προέρχονται από άλλες χώρες καταγωγής και άρα
δεν μπορούν να προωθηθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης; Απαντήσεις προς το
παρόν δεν υπάρχουν και δεν έχουν δοθεί.

Ο κ. Σγουρός ανέφερε ότι, εάν δεν αυξηθεί η ικανότητα καταγραφής και υποδοχής
στην Ελλάδα, εάν δεν υπάρξει προθυμία από τις χώρες μέλη της ΕΕ για να δεχτούν
τους πρόσφυγες και εάν οι ίδιοι οι πρόσφυγες δεν είναι πρόθυμοι να καταγραφούν, τότε
θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα στις χώρες υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. 

«Και ως φυσικό επακόλουθο, η ανέχεια, η ανεργία, οι φοροεπιδρομές, το προσφυγικό
θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία, έτοιμο να εκραγεί ανά πάσα
ώρα και στιγμή».

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης παρουσίασε στοιχεία για τις διαστάσεις
που έχει λάβει το πρόβλημα αλλά και για τις καθημερινές τραγωδίες που εκτυλίσσονται
στο Αιγαίο που σοκάρουν και συγκλονίζουν.

Σύμφωνα με αυτά :
• Ο αριθμός των νέο-εισερχομένων εντός του 2015 ξεπέρασε πλέον το μισό εκα-

τομμύριο. Η Ύπατη Αρμοστεία υπολογίζει ότι οι νέες αφίξεις ήδη υπολογίζονται σε
502.500 ανθρώπους, προερχόμενους από τα τουρκικά παράλια. 

• Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έφτασαν παράτυπα  στην Ευρώπη
διασχίζοντας τη Μεσόγειο  για το έτος έχει ξεπεράσει τις 643.000 (Ιταλία – Ελλάδα). 

• Υπολογίζεται ότι περίπου 27.000 άνθρωποι περιμένουν σήμερα στα ελληνικά
νησιά του Αιγαίου, είτε για να καταγραφούν είτε για να μεταφερθούν στην Αθήνα και να
συνεχίσουν διασχίζοντας την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα σύνορα. 

• Στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε ρεκόρ αφίξεων (56.000 υπο-
λογίζονται οι αφίξεις από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις μόνο την τελευταία εβδομάδα
από τις 18 έως τις 24 Οκτωβρίου).

¬ Βάσει των διαθέσιμων πηγών η Διεθνής Αμνηστία υπολογίζει ότι περισσότερ-
οι από 250 άνθρωποι -ανάμεσά τους και πολλά παιδιά- έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνο-
ούνται προσπαθώντας να φτάσουν στα νησιά του Αιγαίου από την αρχή του χρόνου.



Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-5

Αιτήσεις από πλημμυροπαθείς στο
Δήμο Φυλής

Μεικτό σύστημα στις Πανελλαδικές για
υποψήφιους προηγούμενων ετών

Μεικτό εξεταστικό σύστημα θα ισχύσει το καλοκαίρι για τους απόφοιτους παλαιότερων
ετών των σχολείων της χώρας, καθώς θα μπορέσουν να επιλέξουν μεταξύ του παλαιού
και του νέου εξεταστικού συστήματος που εγκαινιάζεται εφέτος.

Η σχετική τροπολογία (άρθρο 40) που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα προ-
απαιτούμενα  «λύνει» την απορία που έθεταν επί πολλές εβδομάδες πολίτες που τηλεφωνούσαν
στο κτίριο του Αμαρουσίου και ρωτούσαν με ποιο σύστημα θα εξεταστούν τα παιδιά τους το καλο-
καίρι. Και αυτό διότι το μεικτό εξεταστικό σύστημα είχε εξαγγελθεί αλλά δεν είχε θεσμοθετηθεί.

Έτσι, οι υποψήφιοι που έδωσαν το περασμένο καλοκαίρι πανελλαδικές εξετάσεις ή και παλαιό-
τερα έτη και επιθυμούν να δώσουν και το καλοκαίρι του 2016, θα έχουν την επιλογή να εξεταστούν
είτε με το παλιό εξεταστικό σύστημα που ίσχυε μέχρι εφέτος, δίνοντας έξι μαθήματα, είτε να εξετα-
στούν με το νέο σύστημα που θα ισχύσει από την εφετινή σχολική περίοδο, δίνοντας τέσσερα μαθ-
ήματα.

Έτσι, πιθανότατα το καλοκαίρι θα υπάρχουν δύο είδη μηχανογραφικών δελτίων (ή ένα διπλό),
καθώς όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το παλιό σύστημα θα συμπληρώσουν το παλιό μηχανο-
γραφικό, ενώ όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα θα συμπληρώσουν το καινούργιο
μηχανογραφικό, με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα επιστημονικά πεδία και την κατανομή των
σχολών σε αυτά.

Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός
των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε πέρυ-
σι, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το σύνολο των υποψ-
ηφίων του σχολικού έτους 2015-16.

Για το 10%
Στην κατηγορία του 10% που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κάνοντας απλά χρήση

της παλαιάς βαθμολογίας τους χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις θα συμμετάσχουν το καλοκαίρι οι
απόφοιτοι των δύο προηγούμενων ετών, δηλαδή του 2014 και του 2015. Οι θέσεις που αντι-
στοιχούν στο 10% των εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του 2014 σε ποσοστό 40% και
στους υποψηφίους του 2015 σε ποσοστό 60%.

Εισαγωγή καθ' υπέρβαση στα ΑΕΙ και παράταση στη θητεία των σχολικών συμβούλων
Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε και τροπολογία (άρθρο 41) που ρυθμίζει θέματα καθ' υπέρβα-

σης εγγραφής αποφοίτων λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Πληροφο-
ρικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας.

Με άλλη τροπολογία (άρθρο 44) που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο, παρατείνεται ως τις 30
Αυγούστου η θητεία των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης της χώρας, καθώς δεν έχει
οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα εκλογής τους το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο του εθνικού
διαλόγου που θα γίνει για τα θέματα εκπαίδευσης.

Ομιλία της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, στο Περ-
ιφερειακό Συμβούλιο για το Προσφυγικό:

«Πρέπει να προχωρήσουμε σε σοβαρή,
αναγκαία νομοθετική ρύθμιση»

Κατά τη συζήτηση
του Προσφυγι-
κού προβλήμα-

τος στην 33η Συνεδρίαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, η Περιφερ-
ειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου, υπογράμμισε
την ανάγκη άμεσης ανάλ-
ηψης νομοθετικών
ρυθμίσεων σε συνδυα-
σμό με τη μεταφορά των
ανάλογων πόρων, προ-
κειμένου η Τοπική Αυτο-
διοίκηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα αυτό.  «Η χώρα μας βρίσκεται
μπροστά σε μία διπλή πρόκληση, την κατοχύρωση της ασφάλειας και τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτών και προσφύγων», τόνισε χαρακτηριστικά η Περιφε-
ρειάρχης.

Βασικά σημεία της Ομιλίας:
 Η Περιφέρεια Αττικής, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα γραφειο-

κρατικά κωλύματα, ανέλαβε να εκπληρώσει ευθύνες, επιλέγοντας μάλιστα και να υπερ-
βεί τις αρμοδιότητές της προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
 Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να κερδίσουμε το στοίχημα του προ-

σφυγικού με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα στοίχημα που θα κερδηθεί
μόνο μέσα από συντονισμένη δράση της κεντρικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.
 Στην κατεύθυνση αυτή ζητώ να προετοιμάσουμε μια νομοθετική ρύθμιση και

μια μεταρρύθμιση του Καλλικρατικού πλαισίου, προκειμένου η Περιφέρεια Αττικής ως ο
κύριος χώρος υποδοχής των προσφύγων να έχει τον εποπτικό και συντονιστικό ρόλο
που χρειάζεται, καθώς και να συμβάλλει αποτελεσματικά, στο σχεδιασμό, τον καταμερ-
ισμό και τη διαχείριση των προσφυγικών ροών που αφορούν τη χωρική της αρμοδιότ-
ητα.
 Πρέπει να προχωρήσουμε πρώτον, σε σοβαρή νομοθετική ρύθμιση, στη βάση

μελετών, η οποία θα διευκολύνει τη δράση των περιφερειών γενικά και της Αττικής
ειδικότερα, στη διαχείριση του θέματος. Η τροπολογία που είχε καταθέσει το υπουργείο
Εσωτερικών, είναι μια αρχική βάση, πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί η νέα,
πλήρης νομοθετική ρύθμιση που θα καλύπτει συνολικά το θέμα. Πρόκειται για την απα-
ραίτητη προϋπόθεση που θα εκμηδενίζει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θα δημιουργεί
τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής δράσης της Περιφέρειας. 
 Δεύτερον, ζητάμε να προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία με την κυβέρνηση

εκείνες οι απαραίτητες αλλαγές του Καλλικράτη σχετικά με τις αρμοδιότητες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτή να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία
αντιμετώπισης του προβλήματος. 
 Τρίτον, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τη μεταβίβαση των

ανάλογων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των αποφάσεων και των
πρωτοβουλιών. Μία κρίσιμη προϋπόθεση που δεν πρέπει να παραβλέπεται. 
 Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέπουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων. Στο πλαίσιο αυτό χρειαζόμαστε πλέον ένα τζαμί στην Αττική, προκειμένου να
επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι μουσουλμάνοι, όπως χρειαζόμαστε και
νεκροταφεία για μουσουλμάνους και εβραίους.
 Και αυτό όχι μόνο για λόγους στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και

για λόγους εθνικής ασφάλειας.
 Οφείλουμε σήμερα να διατυπώσουμε με σαφήνεια τη βούλησή μας να

συνεχίσουμε τη δράση μας, να ενδυναμώσουμε τις πρωτοβουλίες μας, τις οποίες ήδη
υλοποιούμε με τη συνεργασία των δημάρχων, να διεκδικήσουμε τη θεσμική αναβάθμι-
ση των αρμοδιοτήτων μας, με στόχο την αντιμετώπιση ενός ευρωπαϊκού προβλήματος
που απαιτεί εθνική, ανά χώρα αντιμετώπιση. 
 Αν αυτά αποφασιστούν σήμερα, και ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους, τότε

όλοι μας θα έχουμε αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.
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112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αερ-
οπορίας 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 Νοεμ-
βρίου 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 στα-
τική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευμένο προσωπικό
θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοι-
νωνική 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)

O ΤΙΤΑΝ και οι εργαζόμενοί του συμμετέχουν
ενεργά στο έργο αντιμετώπισης 

της προσφυγικής κρίσης με εθελοντική εργασία
και υλικοτεχνική υποστήριξη σε Λέρο και Κω

Χτίζοντας στη
μακρά παράδοση
προσφοράς εθε-

λοντικής εργασίας και
υποστήριξης των τοπικών
κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιείται ο Όμι-
λος ΤΙΤΑΝ, εργαζόμενοι
από όλη την Ελλάδα αντα-
ποκρίθηκαν στην ανάγκη
ενίσχυσης του έργου υπο-
δοχής και φιλοξενίας των
προσφύγων που φτάνουν
κατά εκατοντάδες στην
Λέρο, προσφέροντας προσωπική εθελοντική εργασία. Η δράση πραγματοποιείται με
την πλήρη οικονομική υποστήριξη και τεχνική διευκόλυνση του Τιτάνα.

Ξεκινώντας από τις 19 Οκτωβρίου και για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, πεντα-
μελείς ομάδες εθελοντών εργαζομένων στον Τιτάνα και την IΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, σε συνερ-
γασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου και τις τοπικές αρχές,  θα υποστηρίζουν ενέρ-
γειες βελτίωσης των συνθηκών παραμονής των προσφύγων στο νησί. Αυτές συμπερι-
λαμβάνουν τόσο τη διαμόρφωση χώρων υποδοχής τους, όσο και τη διανομή γευμάτων,
τροφίμων, νερού, ειδών ένδυσης και πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, το εθελοντικό έργο
των εργαζομένων του Τιτάνα ενισχύεται από την παρουσία Ιατρού Εργασίας και
Νοσηλεύτριας, οι οποίοι προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους.

Επιπλέον της εθελοντικής δράσης των εργαζομένων του, ο ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στην
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υλικών αναγκών στην Λέρο και την Κω. Στη Λέρο έχει
πραγματοποιήσει δωρεά 2.000 σακιδίων πλάτης που θα διανεμηθούν σε πρόσφυγες
για τη διευκόλυνσή τους στη συνέχεια του ταξιδιού τους ενώ στην Κω πρόκειται να
δωρίσει στο  Λιμεναρχείο και στην Αστυνομική Διεύθυνση από μία θερμική κάμερα για
υποβοήθηση του έργου τους στην έρευνα και διάσωση.

Η Εταιρία και οι εργαζόμενοί της συνεχίζουν την παράδοση της έμπρακτης υποστήρ-
ιξης και συμμετοχής σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και θα παραμείνουν ενεργοί στην προ-
σπάθεια αντιμετώπισης της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

ΜΕΝΙΔΙ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΝΕΚΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ!

Ταυτοποιήθηκε λίγο
μετά τις δύο το
μεσημέρι και το

τέταρτο θύμα της κακοκαι-
ρίας στην Αττική, που
βρέθηκε χθες το απόγε-
υμα σε ρέμα στο Μενίδι
κοντά στον σιδηροδρομικό
σταθμό Αχαρνών, στην
συμβολή των οδών Αρι-
στοτέλους και Αγίου Κων-
σταντίνου.

Πρόκειται για τον
56χρονο Ιωάννη Πάν-
τζαλη. Η δήλωση εξαφάνισης του έγινε μόλις σήμερα στη μία το μεσημέρι στοΑστυνο-
μικό Τμήμα Αμαρουσίου, από μία γυναίκα με την οποία συζούσε το θύμα.

Κατά την νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκε πως η αιτία του θανάτου του ήταν ο
πνιγμός.

Να σημειωθεί ότι μέχρι την Τρίτη, ηΑττική μετρούσε τρεις νεκρούς από τη σφοδρή
καταιγίδα.Ένας άνδρας στο Μενίδι εγκλωβίστηκε με τη μητέρα του στο αυτοκίνητό του,
έσωσε εκείνη, αλλά δεν κατάφερε να σώσει τον εαυτό του.

Το περασμένο Σάββατο, στη Φρεαττύδα, βρέθηκε ησορός της μιας 43χρονης
γυναίκας στο Καματερόκαι την Τρίτη, προστέθηκε στους νεκρούςένας 61χρονος, πατέρ-
ας ανήλικου παιδιού, στο Μενίδι, 100 μέτρα από τον κόμβο "Λαϊνόπουλου".

Αλεξιάδης προς αγρότες: Ό,τι
γράφει δεν ξεγράφει

«'Ο,τι γράφει δεν
ξεγράφει» δήλωσε
ο αναπληρωτής

υπουργός οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης κατά τη
συνάντηση με τους
εκπρόσωπους των
αγροτών.

Η κυβέρνηση μέσω του
κ. Αλεξιάδη διαμήνυσε ότι
θα εφαρμοστούν όλα όσα
έχουν αποφασιστεί,
διευκρίνισε στους αγρότες
ότι η αύξηση του
συντελεστή φορολόγησης από το 13 στο 20% θα εφαρμοστεί για τη χρήση του 2016
που θα εκκαθαριστεί το 2017 και στη συνεχεία η αύξηση του στο 26% θα αφορά τη
χρήση του 2017.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αποχώρησαν δυσαρεστημένοι από τη μιάμισης ώρας
συνάντηση προαναγγέλλοντας νέες κινητοποιήσεις.

Προχωράει η αναθεώρηση της
επιμελητηριακής νομοθεσίας

Για αναθεώρηση της
ε π ι μ ε λ η τ η ρ ι α κ ή ς
νομοθεσίας κάνει

λόγο η αιτιολογική έκθεση του
νομοσχεδίου που κατατέθηκε
σήμερα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφ-
έρεται, εδώ και δύο μήνες,
έχει αρχίσει η διαβούλευση με
τους εμπλεκομένους φορείς
για την αναθεώρηση της επι-
μελητηριακής νομοθεσίας,
ενώ ο προγραμματισμός είναι
να εισηγηθεί τη σχετική νομοθετική παρέμβαση το υπουργείο Οικονομίας στο τέλος του
έτους.

Στο μεταξύ, το νομοσχέδιο προβλέπει πως οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων
διοίκησης των επιμελητηρίων θα διεξαχθούν μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου
του 2016, ενώ η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των επιμελητηρίων παρα-
τείνεται, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

Ακόμη, προβλέπεται ότι, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και 4 μήνες.

Τέλος, προβλέπεται πως οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου
της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα διεξαχθούν
4 μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των επιμελητηρίων.
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

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.

ΗΕπιτροπή 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
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Αυτός είναι ο παιδόφιλος που βίαζε
αγόρια στη Καλλιθέα

Στη δημοσι-
ό τ η τ α
δ ό θ η κ α ν

από την αστυνομία,
κατόπιν σχετικής
διάταξης της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, τα
στοιχεία και οι
φωτογραφίες του
34χρονου, ο
οποίος συνελήφθη
στην Καλλιθέα στα
μέσα του μήνα, για
α π ο π λ ά ν η σ η
ανηλίκου.

Σε βάρος του
ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπλάνηση παιδιών ηλικίας μικρότερης των 14ετών κατά
συρροή και εξακολούθηση και της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον:
ΜΟΛΗ Νικόλαο του Γεωργίου και της Κανέλας, γεν. 12-01-1981 στην Αθήνα.

Διευκρινίσεις για τα οικογενειακά επιδό-
ματα - Πότε θα καταβληθούν

Αλ α λ ο ύ μ
επ ικράτ -
ησε όσον

αφορά τα οικογε-
νειακά επιδόματα,
ύστερα από τις
δηλώσεις του υφυ-
πουργού Εργασίας
στη Βουλή.

Όπως αναφέρει
το υπουργείο
Εργασίας σε ανα-
κοίνωσή του, τα
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ά
επιδόματα θα
κ α τ α β λ η θ ο ύ ν
στους δικαιούχους
στις 5 Νοεμβρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, ειπώθηκε από τον

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο, ότι τα
οικογενειακά επιδόματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους την Παρασκευή 30
Οκτώβρη.

Διευκρινίζεται ότι επειδή ο Υφυπουργός αναφέρθηκε σε δυο ημερομηνίες πίστωσης
χρημάτων εκ των οποίων η μία ήταν η ημερομηνία πίστωσης της κάρτας σίτισης που θα
χορηγηθεί την Παρασκευή 30/10, εκ παραδρομής αναφέρθηκε η συγκεκριμένη ημερομ-
ηνία ως ημέρα καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων ενώ η ορθή ημερομηνία κατα-
βολής των οικογενειακών επιδομάτων είναι 5η Νοέμβριου, όπως προκύπτει από το σχε-
τικό δελτίο Tύπου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στις 27 Οκτωβρίου 2015.

Χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό
ρεύμα από 1η Νοεμβρίου

.

Το χειμερινό ωράριο
για το νυχτερινό
ρεύμα της ΔΕΗ θα

τεθεί σε εφαρμογή από 1ης
Νοεμβρίου, μέχρι τις 30 Απρ-
ιλίου 2016.

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΗ,
για τους πελάτες που είναι
συνδεδεμένοι στο δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας και των
διασυνδεδεμένων με αυτήν
νησιών οι μειωμένες
χρεώσεις θα ισχύουν στα δια-
στήματα 15:00-17:00 και
02:00-08:00. Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο
είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα κατα-
στήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ και της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

Διαμαρτυρία για το ασφαλιστικό
Κατάληψη του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους από την ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ηδιαμαρτυ-
ρία αφορ-
ο ύ σ ε

στην Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των
υπουργών Οικονο-
μικών Γιώργου
Χουλιαρακη και
Εργασίας Γιώργου
Κατρουγκαλου για
τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης
στο Δημόσιο. 

Σύμφωνα με την
ΠΟΕ – ΟΤΑ, με την
εν λόγω ΚΥΑ
ανοίγει το δρόμο
για κατάργηση του
καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών των υπαλλήλων στην καθαριότητα των δήμων,
γεγονός που θα επιφέρει αύξηση ορίων συνταξιοδότησης και μείωση συντάξεων.

Περίπου 30 μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ κατάφεραν να εισέλθουν νωρίς το πρωί στο κτίριο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και κατευθύνθηκαν στον 3ο όροφο του κτιρίου, στο
γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, όπου πραγμα-
τοποίησαν συμβολική κατάληψη για περίπου τρεις ώρες.

Τα μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανήρτησαν πανό που έγραφε: «Κάτω τα χέρια από τα βαρέα
και ανθυγιεινά. Θα σας τα κόψουμε ΣΥΡΙΖΑ».

Τα υπόλοιπα μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ που συμμετείχαν στην κινητοποίηση παρέμεναν
στην είσοδο του κτιρίου, όπου είχαν παραταχθεί δυνάμεις της αστυνομίας.

Φρίκη στον σταθμό Κρυονερίου: Άνδρας
διαμελίστηκε από αμαξοστοιχία

Τραγωδία στο
Κρυονέρι. Ένας
άνδρας έχασε τη
ζωή του, όταν
έπεσε στις γραμμές
του τρένου. Οι
πρώτες εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για
αυτοχειρία. Στο
σημείο έχει διακο-
πεί η κυκλοφορία
του ΟΣΕ.

Άγνωστο κάτω
από ποιες συνθή-
κες, και λίγα λεπτά
πριν τις δύο το
μεσημέρι, ένας
άντρας αγνώστων
λοιπών στοιχείων
μέχρι στιγμής,
έπεσε στις γραμμές του ΟΣΕ και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, με απο-
τέλεσμα να διαμελιστεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανότητα αυτοχειρίας. Στο σημείο έχει δια-
κοπεί η κυκλοφορία του ΟΣΕ ενώ όπως είναι λογικό έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυ-
στερήσεις στα δρομολόγια.
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Οασκός του Αιόλου ανοίγει σιγά σιγά
από την στιγμή που ο ΠΟΥ
αποκάλυψε ότι το επεξεργασμένο

κρέας είναι καρκινογόνο. 
Το πράγμα, όπως φαίνεται δεν σταματά

εκεί, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνας
για τον Καρκίνο, από τον οποίο αντλεί τις
πληροφορίες ο ΠΟΥ κατασκεύασε μία λίστα
116 πραγμάτων που προκαλούν καρκίνο.

Μέσα στην θανατηφόρα λίστα βρίσκονται,
όπως είναι φυσικό, το κάπνισμα και το
αλκοόλ, ενώ την τιμητική τους έχουν
ελαστικά, πίσσα, αλλά και... σολάριουμ. 

Αυτή είναι η λίστα του Οργανισμού, για τα
πράγματα που προκαλούν καρκίνο:

1. Κάπνισμα
2. Σολάριουμ
3. Παραγωγή αλουμινίου
4. Αρσενικό σε πόσιμο νερό
5. Παραγωγή αυραμίνης
6. Κατασκευή και επισκευή παπουτσιών
7. Καθαρισμός καμινάδων
8. Αεριοποίηση άνθρακα
9. Απόσταξη πίσσας
10. Παραγωγή οπτάνθρακα (καύσιμα)
11. Κατασκευή επίπλων και ντουλαπιών
12. Εξόρυξη αιματίτη με έκθεση σε

ραδόνιο
13. Παθητικό κάπνισμα
14. Χυτήριο σιδήρου και χάλυβα
15. Κατασκευή ισοπροπανόλης
16. Κατασκευή πορφυρής βαφής
17. Επαγγελματική έκθεση ως

ελαιοχρωματιστής
18. Στρώσιμο πεζοδρομίων και οροφών με

πίσσα
19. Βιομηχανία ελαστικών
20. Επαγγελματική έκθεση σε ισχυρά

σταγονίδια ανόργανων ενώσεων που
περιέχουν θειικό οξύ

21. Μείγματα φυσικών αφλατοξινών (που
παράγονται από μύκητες)

22. Αλκοολούχα ποτά
23. Καρπός αρέκα, που συχνά μασιέται με

φύλλα μπετέλ
24. Κομμάτια μπετέλ χωρίς καπνό
25. Κομμάτια μπετέλ με καπνό
26. Λιθανθρακόπισσα
27. Πίσσα
28. Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή

καύση άνθρακα
29. Καυσαέρια ντίζελ
30. Ορυκτέλαια, χωρίς ή με ήπια θεραπεία
31. Φαινακετίνη, αναλγητικό και

αντιπυρετικό φάρμακο
32. Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό

οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται σε κινέζικα
φυτικά φάρμακα

33. PCB, χρησιμοποιείται ευρέως σε
ηλεκτρικές συσκευές και έχει απαγορευθεί
σε πολλές χώρες από το '70

34. Κινέζικα παστά ψάρια
35. Ελαια σχιστόλιθου
36. Αιθάλη
37. Προϊόντα καπνίσματος, δίχως καπνό
38. Σκόνη ξύλου
39. Επεξεργασμένο κρέας
40. Ακεταλδεΰδη
41. 4-Αμινοδιφαινύλιο
42. Αριστολοχικά οξέα και τα φυτά που

περιέχουν τα
43. Αμίαντος
44. Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού
45. Αζαθειοπρίνη
46. Βενζόλιο
47. Βενζιδίνη
48. Βενζοπυρένιο
49. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του
50. Chlornapazine
51. Αιθυλενοχλωρυδρίνη
52. Χλωρομεθυλ-μεθυλαιθέρα
53. 1,3 βουταδιένιο
54. Βουτανεδιόλης διμεθανοσουλφονικό
55. Κάδμιο και οι ενώσεις του
56. Chlorambucil
57. Μεθύλ-CCNU

58. Ενώσεις χρωμίου
59. Κυκλοσπορίνη
60. Αντισυλληπτικά, ορμονικές,

συνδυασμένες μορφές (εκείνες που
περιέχουν και οιστρογόνα και
προγεσταγόνα)

61. Αντισυλληπτικά, δια στόματος,
εξακολουθητικές μορφές ορμονικής
αντισύλληψης

62. Κυκλοφωσφαμίδη
63. Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη
64. Βαφή μεταβολισμένη σε βενζιδίνη
65. ιός Epstein-Barr
66. Οιστρογόνα, μη στεροειδή
67. Οιστρογόνα, στεροειδή
68. Θεραπεία οιστρογόνων, μετά την

εμμηνόπαυση
69. Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά
70. Erionite
71. Οξείδιο αιθυλενίου
72. Etoposide, μόνο και σε συνδυασμό με

σισπλατίνη και βλεομυκίνη
73. Φορμαλδεΰδη
74. Αρσενικούχο γάλλιο
75. Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του

πυλωρού
76. ιός Ηπατίτιδας Β (χρόνια μόλυνση)
77. ιός Ηπατίτιδας C (χρόνια μόλυνση)
78. Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν

φυτά τύπου αριστολόχια
79. Μόλυνση από ιό ανθρώπινης

ανοσοανεπάρκειας τύπου 1
80. Ιός ανθρώπινου θηλώματος τύπου 16,

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 and
66

81. Λεμφοτροπικός ιός κυττάρων τύπου
Ι82. Μελφαλάνη

83. Methoxsalen
84. 4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη)
85. MOPP και άλλες συνδυασμένες

χημειοθεραπείες με αλκυλιωτικούς
παράγοντες

86. Αέριο μουστάρδας
87. 2-ναφθυλαμίνη
88. Ακτινοβολία νετρονίων
89. Ενώσεις νικελίου
90. ΝΝΚ
91.  Ν-νιτροζονορνικοτίνη
92. Λοίμωξη από Opisthorchis viverrini
93. Ατμοσφαιρική ρύπανση
94. Αιωρούμενα σωματίδια της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης
95. Φώσφορος 32
96. Πλουτώνιο 239 και τα προϊόντα

διάσπασής του
97. Βραχύβια ισότοπα, ανάμεσά τους

ιώδιο 131 από ατυχήματα σε ατομικούς
αντιδραστήρες και από πυρηνικά όπλα
(έκθεση κατά την παιδική ηλικία)

98. Ραδιονουκλίδια σωματίδια α
99. Τα ραδιονουκλίδια, σωματιδίων β
100. Ράδιο-224 και τα προϊόντα

διάσπασής του
101. Ράδιο-226 και τα προϊόντα

διάσπασής του
102. Ράδιο-228 και τα προϊόντα

διάσπασής του
103. Ραδόνιο 220 και τα προϊόντα

διάσπασής του
104. Λοίμωξη από Schistosoma haemato-

bium
105. Πυρίτιο κρυσταλλικό, αν εισπνευστεί

σε μορφή χαλαζία, σε επαγγελματικούς
χώρους

106. Ηλιακή ακτινοβολία
107. Ταλκ που περιέχει ίνες asbestiform
108. Tamoxifen
109. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-diox-

in
110. Thiotepa
111. Θόριο-232 και τα προϊόντα

διάσπασής του
112. Treosulfan
113. Ορθο-τολουϊδίνη
114. Χλωριούχο βινύλιο
115. Υπεριώδης ακτινοβολία
116. Ακτίνες Χ και γ

ΠΟΥ: Αυτά είναι τα 116 πράγματα που
προκαλούν καρκίνο

Μεϊμαράκης: Η ιδεοληπτική και ανίκανη κυβέρν-
ηση οδηγεί τη χώρα σε ακόμη βαθύτερη κρίση

Ηανεπάρκεια και
οι ιδεοληψίες
της κυβέρνησης

οδηγούν τη χώρα σε πιο
βαθιά κρίση, προειδο-
ποίησε ο πρόεδρος της
ΝΔ, Ευάγγελος Μεϊμα-
ράκης, με σημερινές
δηλώσεις του, εκφράζον-
τας έντονη ανησυχία και
καλώντας την κυβέρνηση
να αναλάβει τις ευθύνες
της στο ζήτημα της εύρε-
σης ισοδυνάμων.  

«Δυστυχώς, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, εμπνέει ανησυχία. Και αυτό διότι η
κυβέρνηση, αντί να σοβαρευτεί και να πάρει τις πρέπουσες αποφάσεις, είναι όμηρος
στις ιδεοληψίες της. Είναι αιχμάλωτη σε ιδεοληψίες οι οποίες δεν μπορούν να μας
οδηγήσουν σε κρίσιμες αποφάσεις.

Η ανικανότητά της και η ανεπάρκειά της, μας οδηγούν ακόμη πιο βαθιά στη κρίση»,
τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ και συνέχισε:

«Αντί να ψάχνει ισοδύναμα, προσπαθεί να βρει πρόσθετα μέτρα, σε περικοπές, σε
έκτακτη εισφορά, σε νέους φόρους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση πρέ-
πει να αναλάβει τις ευθύνες της».

Ένωση Κεντρώων: Υπέρ του ΦΠΑ στην Παι-
δεία για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ

Ηπρόταση αυτή αφορά δημοτικά
σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια,
φροντιστήρια και παιδικούς

σταθμούς
Υπέρ του ΦΠΑ στην ιδιωτική

εκπαίδευση «για τις περιπτώσεις παι-
διών που ανήκουν σε οικογένειες με
εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ
ετησίως», τάσσεται η Ένωση Κεντρώων,
ενώ «για τις περιπτώσεις κάτω των
30.000 ευρώ το ποσό του ΦΠΑ να αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος».

Η πρόταση αυτή αφορά δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, φροντιστήρια και παιδι-
κούς σταθμούς.



10-θριάσιο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Παγκόσμια Τράπεζα: Στην 60η θέση η Ελλάδα
στην ευκολία ίδρυσης επιχειρήσεων

Στην 60η θέση,
από την 58η που
ήταν προηγουμέ-

νως, βρίσκεται η Ελλάδα
στην κατάταξη 189
χωρών από την Παγκό-
σμια Τράπεζα (ΠΤ) με
βάση την ευκολία ίδρυσης
και λειτουργίας των
επιχειρήσεων.

Αυτό προκύπτει από
την έκθεση Doing
Business 2016 της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας, η
οποία καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις των χωρών που έκαναν ευκολότερη την επιχειρ-
ηματική δραστηριότητα από την 1η Ιουνίου 2014 έως την 1η Ιουνίου 2015.

Ωστόσο, η βαθμολογία της Ελλάδας, σε σχέση με τις καλύτερες πρακτικές για το
επιχειρηματικό περιβάλλον που έχουν εφαρμοσθεί σε όλο τον κόσμο, βελτιώθηκε ορια-
κά, με τον σχετικό δείκτη (distance to frontier, DTF) να αυξάνεται στο 68,38% από
68,30% πέρυσι (το 100% αντιστοιχεί στις καλύτερες πρακτικές).

Η ΠΤ αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών σε 10 τομείς που διαμορφώνουν το επιχειρ-
ηματικό περιβάλλον.

Η σχετική θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη υποχώρησε σε 7 από τους
τομείς αυτούς, ενώ στους υπόλοιπους 3 έμεινε αμετάβλητη.

Υποχώρηση σημειώθηκε στην ευκολία έναρξης μίας επιχείρησης (54η από 50η
θέση), την απόκτηση ηλεκτρικού ρεύματος (47η από 44η), τη λήψη πιστώσεων (79η
από 71η), το ύψος των φόρων (66η από 63η), την εφαρμογή των συμβάσεων (132η
από 131η), την προστασία των επενδυτών μειοψηφίας (47η από 44η) και την εκκαθάρ-
ιση μίας επιχείρησης (54η από 52η).

Σταθερή έμεινε η θέση της Ελλάδας όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο (27η), στις
κατασκευαστικές άδειες (60η θέση) και τη μεταβίβαση και καταγραφή ακίνητης περιου-
σίας (144η θέση).

Η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας όσον αφορά τη φορολογία υποχώρησε, παρά το
γεγονός ότι μειώθηκε το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων της, όπως σημειώνει η
έκθεση της ΠΤ.

Ειδικότερα, η έκθεση σημειώνει ότι: «Η Ελλάδα μείωσε το κόστος της φορολογίας για
τις εταιρείες, με τη μείωση των συντελεστών ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν
οι εργοδότες, την πλήρη έκπτωση από τον φόρο των ασφαλιστικών εισφορών και τη
μείωση των συντελεστών στον φόρο περιουσίας.

Ταυτόχρονα, οι δαπάνες ψυχαγωγίας δεν εκπίπτουν από τον φόρο, μειώθηκαν τα
ποσοστά απόσβεσης για ορισμένες μορφές παγίων κεφαλαίων και αυξήθηκε ο φόρος
στο εισόδημα από τόκους».

Απαιτούνται 5 ενέργειες και 13 ημέρες για να αποκτήσει μία επιχείρηση άδεια λειτο-
υργίας στην Ελλάδα, έναντι 4,7 διαδικασιών και 8,3 ημερών κατά μέσο όρο στις χώρες
του ΟΟΣΑ με υψηλό εισόδημα. Το κόστος για την απόκτηση της άδειας αντιστοιχεί στο
2,2% του ελληνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος έναντι 3,2% στις χώρες υψηλού εισο-
δήματος του ΟΟΣΑ.

Η ΠΤ σημειώνει ότι στην Ελλάδα παρατηρείται ένας φαύλος κύκλος αναφορικά με τη
μεταβίβαση ακινήτων, καθώς ένας αγοραστής θα πρέπει να ολοκληρώσει 10 διαφορε-
τικές ενέργειες στη χώρα - μία διαδικασία που απαιτεί 20 ημέρες και κοστίζει το 4,9%
της αξίας του ακινήτου.

Αυτός ο τομέας, αναφέρει η έκθεση, δεν είναι ο μόνος που υστερεί η Ελλάδα. Η
εκδίκαση μίας εμπορικής διαφοράς στα δικαστήρια παίρνει περισσότερο χρόνο στην
Ελλάδα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα - περίπου 1.580 ημέρες ή
πάνω από 4 χρόνια από το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας.

Σε όλο τον κόσμο, μόνο στο Αφγανιστάν, το Σουρινάμ και τη Γουινέα Μπισάου παρ-
ατηρείται μεγαλύτερος χρόνος στην εκδίκαση εμπορικών διαφορών.

Ωστόσο, σημειώνει η έκθεση, υπήρξε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα των
δικαστικών διαδικασιών (όπως με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υποβολών που
σημειώθηκαν στην περυσινή έκθεση), αλλά οι αναβολές (των δικών) παραμένουν κοινό
φαινόμενο, οδηγώντας σε σημαντικές καθυστερήσεις.

Όσον αφορά στην επίβλεψη των κατασκευών, η ΠΤ αναφέρει ότι μόνο η Ελλάδα ζητά
την υποβολή εκθέσεων και από μηχανικό της εταιρείας και από εξωτερικό μηχανικό
(χωρίς τελική έγκριση από κυβερνητικό φορέα).

Πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη, όσον αφορά την ευκολία για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων, ήταν η Σιγκαπούρη, όπως και πέρυσι.

Στη δεύτερη θέση έρχεται η Νέα Ζηλανδία και ακολουθούν κατά σειρά η Δανία, η
Νότιος Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, η Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιν-
λανδία.

Η Deutsche Bank «κόβει» 26.000
θέσεις εργασίας

Την απόφασή της
να μειώσει το
εργατικό της

δυναμικό κατά περίπου
26.000 άτομα έως το
2018 ανακοίνωσε η
Deutsche Bank, καθώς ο
συνδιευθύνων σύμβου-
λος Τζον Κράιαν προ-
σπαθεί να βελτιώσει τις
αποδόσεις των μετόχων.

Σύμφωνα με το
Bloomberg, η εταιρεία θα
περικόψει σε καθαρή
βάση περίπου 9.000 θέσεις εργασίας, ενώ άλλοι εργαζόμενοι αναμένεται να αποχωρή-
σουν στο πλαίσιο της πώλησης διαφόρων μονάδων.

Παράλληλα, η τράπεζα θα αναστείλει τις δραστηριότητές της σε 10 χώρες, ανάμεσά
τους το Μεξικό, τη Νορβηγία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο Κράιαν, που ανέλαβε τα καθήκοντά του από τον Ανσού Τζάιν τον Ιούλιο, δέχεται
πιέσεις για να μειώσει το κόστος, να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας και
να περιορίσει την πτώση που έχει καταγράψει η τιμή της μετοχής Deutsche Bank.

«Η Deutsche Bank δεν έχει πρόβλημα στρατηγικής», είπε ο Κράιν σε δημοσιογράφ-
ους στη Φρανκφούρτη. «Γνωρίζουμε ακριβώς πού θέλουμε να πάμε. Ωστόσο, η
Deutsche Bank για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή
αυτής της στρατηγικής. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ανακοινώθηκαν πολλές στρατηγι-
κές και στόχοι, αλλά σπάνια υλοποιήθηκαν στη συνέχεια». Η μετοχή της κατέγραψε
νωρίτερα απώλειες έως και 2,3%.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι τα έσοδα από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
αυξήθηκαν κατά 7% το τρίτο τρίμηνο την ώρα που η προσπάθεια του Κράιαν να εξυγιά-
νει τα οικονομικά της τράπεζας οδηγεί τη Deutsche Bank στη μεγαλύτερη τριμηνιαία
ζημία των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών.

Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση ομολόγων και νομισμάτων, που αποτελούν το
μεγαλύτερο κομμάτι της μονάδας επενδυτικής τραπεζικής, αυξήθηκαν κατά 20% στα
1,73 δισεκ. ευρώ στην περίοδο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνω-
ση της τράπεζας. Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από τις εκτιμήσεις οκτώ οικονομολό-
γων σε έρευνα του Bloomberg που ανέμεναν κατά μέσο όρο να διαμορφωθούν στα 1,57
δισεκ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα κατέγραψε ζημίες 6 δισεκ. ευρώ καθώς οι αυστηρ-
ότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις μείωσαν την αξία της επενδυτικής τράπεζας και ενώ η
τράπεζα επιμέρισε κεφάλαια για την κάλυψη νομικών εξόδων.
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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.

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 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΙΑΣΚΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΕΛΥΕ ΒΟΝΤΥ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΙΝΑΪΝΤΑ
ΤΟΥ ΜΠΑΧΤΙΜΠΑΪ ΜΠΑΪΖΙΓΚΙΤΟΒ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΙΛΙΤΣ ΠΑΧΤΑΑΡΑΛΣΚΙ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ
Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
1.Η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό,
με το σύστημα προσφοράς “με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”
(άρθρο 6 του Ν.3669/2008
(Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του
έργου: «Ενίσχυση  αντιολισθηρότ-
ητας Οδοστρωμάτων λοιπών
οδών Οδικού Δικτύου ΔΕΣΕ με τη
μέθοδο της Σφαιριδιοβολής»,
προϋπολογισμού 2.485.000,00 €
(με Φ.Π.Α.), με έλεγχο ομαλότητας
της μέσης έκπτωσης προσφοράς
(Εμ), όπως υπολογίζεται στο
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
από τους διαγωνιζόμενους και
ελέγχεται από την Επιτροπή Δια-
γωνισμού, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις:
•του Ν.3669/2008 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις».
•του άρθρου 20 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης
των μετοχών των εργοληπτικών
επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε..
•του Ν.1642/1986 για το Φ.Π.Α.
(Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου
27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6‰
στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-
93)
•του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ-
αμμα Καλλικράτης» και του
Ν.4018/11 «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αδειοδότησης για τη
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα
υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπο-
υργείου Εσωτερικών»
2.Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντι-
κείμενο την ενίσχυση της αντιολι-
σθηρότητας υφισταμένων ασφα-
λτικών ταπήτων σε τμήματα οδι-
κού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ
με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής
(shot blasting), καθώς επίσης και
την επαναδιαγράμμισή τους.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
•Βελτίωση αντιoλισθηρότητας του
ασφαλτοτάπητα δια της εφαρμο-
γής της μεθόδου αδροποίησης
(RETEXTURING) με σφαιριδιοβο-
λή.
•Με την ανωτέρω εφαρμογή γίνε-
ται ταυτόχρονα και η αφαίρεση της
υπάρχουσας διαγράμμισης.
•Επαναδιαγράμμιση της οδού με
χρώμα θερμοπλαστικό ή ψυχροπ-
λαστικό στα σημαντικά από κυκλο-
φοριακή άποψη οδικά τμήματα και
σε δευτερεύουσες μόνο περι-
πτώσεις (ζέβρες, συμβολές κάθε-

των οδών κλπ) με ακρυλικό ή
αλκυδϊικό.
3.Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε
2.485.000,00 €, που αναλύεται σε:
•1.483.980,00€ για εργασίες,
•267.116,40€ για ΓΕ & ΟΕ 18%,
•262.664,46€ για απρόβλεπτα
15%,
•6.564,34€ για αναθεώρηση,
•464.674,80€ για Φ.Π.Α. 23%
4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές,
σύμφωνα με τις διατάξεις που
αναφέρονται στην εισαγωγή της
παρούσας:
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις:
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον
ανήκουν στην 3η (τρίτη) τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Οδο-
ποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα
τους.
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται
από τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει διμερείς συμφωνίες σύνδε-
σης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφα-
ση του αρμοδίου οργάνου, στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων. των παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποι-
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργολ-
ηπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας.
4.3  Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων
στην 2η (δεύτερη) τάξη του ΜΕΕΠ
για έργα κατηγορίας οδοποιίας με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν 3669/08
4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς

για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκ-
τές επιχειρήσεις μέσων ενημέρω-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν.3669/2008
(Κ.Δ.Ε.).
5.Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης
καθώς και έντυπα προσφοράς και
περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται στα γραφεία της
Δ/νσης Δ9, Τμήμα Β’, οδός Π.
Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφ-
ος, γραφείο 11, Δήμητρα Καρ-
βούνη, τηλ. 210-90.94.144 και
από ώρα 9 π.μ. έως 13 μ.μ., έναν-
τι του ποσού των 15 €, μέχρι και
την 12-11-2015, ημέρα Πέμπτη.
6. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει από αρμόδια επιτροπή στις
17-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η
επίδοση των προσφορών στα
γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλ-
δάρη 15, 1ος όροφος).
7. Η εγγύηση για τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε-
ται σε 40.406,50 € και απευθύνεται
είτε στη Δ/νση Οδικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν.
Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο
φορέα κατασκευής, και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-
πραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον 9 (εννέα)
μηνών και 30 (τριάντα) ημερών,
από την ημερομηνία δημοπράτ-
ησης, σύμφωνα με το άρθρο 24
του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).
8.Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 9 (εννέα) μήνες, από την
ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
10.Το έργο θα χρηματοδοτηθεί
από πιστώσεις της ΣAΕΠ 085 τρ.0
(30-07-2015), Περιφέρειας Αττικής
(κωδικός έργου
2013ΕΠ08500068).
11.Η διάρκεια σύμβασης του
έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
12.Προκαταβολή δεν θα χορηγηθ-
εί.
13.Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό είναι απαραίτητη η δυνατότ-
ητα επικοινωνίας – ενημέρωσης
των υποψηφίων με e-mail και
FAX.
14.Το κείμενο της περίληψης δια-
κήρυξης της δημοπρασίας θα
δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττι-
κής: www.patt.gov.gr στην υπο-
ενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων της ενότητας: Έργα, αφού
πρώτα δημοσιευτεί στο Φύλλο
Εφημερίδας Κυβερνήσεως.                                                                             

O Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Παράταση στην υποβολή των συγκεν-
τρωτικών καταστάσεων του 2014

Πα ρ α τ ε ί ν ε τ α ι
μέχρι την 30η
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ

2015 η υποβολή κατα-
στάσεων φορολογικών
στοιχείων ημερολογιακού
έτους 2014, σύμφωνα με
απόφαση της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων που υπεγράφη
για «τη διευκόλυνση των
φορολογουμένων».

Κατά συνέπεια, ειδικά
για τη διόρθωση των
αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014,
θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015, προστίθεται στην
σχετική ανακοίνωση.

Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι
και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016.

48ωρη απεργία για τη Δευτέρα
προκήρυξε η ΠΝΟ

Στην προκήρυξη
48ωρης προει-
δοποιητικής απε-

ργίας τη Δευτέρα και την
Τρίτη προχώρησε η
Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία, με αποτέ-
λεσμα τα πλοία να παρα-
μείνουν δεμένα στα λιμά-
νια. 

Ενδέχεται να δημιουργ-
ηθεί πρόβλημα και με τα
ναυλωμένα πλοία που
μεταφέρουν μετανάστες,
καθώς θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει τη μεταφορά των μεταναστών στα ηπειρωτικά λιμάνια μέχρι τα
μεσάνυχτα της Κυριακής. 

Η ΠΝΟ αντιδρά στη συρρίκνωση των εισοδημάτων των ναυτικών, στη μεγάλη ανε-
ργία που πλήττει τον κλάδο, στη διάλυση του ΝΑΤ και απαιτεί να μην μειωθούν οι συνθ-
έσεις των πληρωμάτων.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την  κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.

Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 210-
5546117.

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Γραφείο Προϋπολογισμού: Υπαρκτός
κίνδυνος διολίσθησης σε βαθύτερη ύφεση

Στη δημοσιότητα έδωσε το
Γραφείο Προϋπολογι-
σμού της Βουλής, την

τριμηνιαία έκθεση για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας. 

Στην έκθεση επισημαίνει τον
κίνδυνο νέας υφεσιακής πορείας,
υπογραμμίζοντας ότι «η έστω
μετρίως θετική πορεία που κατα-
γράφηκε το 2014 και τα δύο
πρώτα τρίμηνα του 2015 έχει
αναστραφεί. Ο υπαρκτός
κίνδυνος είναι η χώρα να διολισθήσει σε βαθύτερη ύφεση ή και σε μια μακροχρόνια στα-
σιμότητα». 

Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, «παρά τις
πολιτικές δυσκολίες, ήταν και παραμένει, προτιμότερη από την παράταση της εκκρ-
εμότητας ή από μια ενδεχόμενη άτακτη χρεοκοπία».

«Έξι χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου «Μνημονίου» το 2010, η ελληνική κρίση
δεν έχει ξεπερασθεί, μολονότι, παρά τις πολιτικές αναταράξεις, τα χρόνια που πέρασαν
μειώθηκαν τα τεράστια δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα και πραγματοποιήθη-
καν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Έτσι τίθεται το ερώτημα, αφού έγιναν όλα αυτά γιατί δεν
ξεπεράσαμε νωρίτερα την κρίση;» αναφέρει η έκθεση. 

Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος στην
αξιολόγηση - Σύντομα το πόρισμα

Σημαντική πρόοδο διαπι-
στώνει η Κομισιόν στην
αξιολόγηση για την εφαρ-

μογή του πρώτου πακέτου προα-
παιτούμενων που συνδέεται με
την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ,
όπως είπε η Αννίκα Μπράιτχαρντ.

Κατά τη διάρκεια της καθιερω-
μένης ενημέρωσης του Τύπου
στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σημείωσε ακόμα πως η σύνταξη της «έκθεσης συμμόρφωσης» από τα τεχνικά κλιμάκια
αναμένεται να ολοκληρωθεί «σύντομα».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του
EuroWorking Group, κατά την οποία τα κράτη μέλη θα ενημερωθούν σχετικά με την
πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η
σύνταξη της έκθεσης, δεν αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για την εκταμίευση,
κάτι που δήλωσε την Τετάρτη στο newpost ευρωπαίος αξιωματούχος. 

Η ελληνική πλευρά θα προσέλθει σε αυτή την συνεδρίαση έχοντας εκπληρώσει -
όπως η ίδια υποστηρίζει -το 90% των προαπαιτούμενων μέτρων, τη στιγμή που οι
δανειστές ισχυρίζονται ότι ο κατάλογος με τις ανεκπλήρωτες δράσεις είναι «κενός» του-
λάχιστον κατά τα 2/3, και ότι η Αθήνα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της… 

Παρά ταύτα, όπως έγραψε το newpost, οι επιτελείς στο υπουργείο Οικονομικών παρ-
αμένουν ψύχραιμοι, εκτιμώντας ότι η «ζυγαριά» θα γύρει προς την πλευρά της Ελλάδας
μετά τα δύο νέα νομοσχέδια, αυτό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των νέων
διατάξεων με προαπαιτούμενα, που θα κατατεθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
Βουλή. Πρόκειται για μία κίνηση, που όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, θα μετρήσει
θετικά στην συνάντηση που θα έχουν οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών της
ευρωζώνης. 

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργή-
ματος στη Σαββαΐδου

Ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος ασκήθη-
κε από την Εισαγγελία

Διαφθοράς στην τέως Γ.Γ.Δ.Ε.
Κατερίνα Σαββαϊδου.

Ο οικονομικοί εισαγγελείς Γιάν-
νης Δραγάτσης και Αγγελική
Τριανταφύλλου άσκησαν δίωξη
στην τέως γενική γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων για απόπειρα
απιστίας σε βάρος του Δημοσίου,
για τη διαγραφή προστίμου
ύψους 78 εκατ. ευρώ σε εταιρία για εικονικά τιμολόγια. Το πρόστιμο παραμένει ανείσπρ-
ακτο μετά από την απόφαση της κ. Σαββαΐδου να επανεξετασθεί.

Η δίωξη γίνεται σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί
καταχραστών του Δημοσίου και η κ. Σαββαΐδου αναμένεται να κληθεί από τις εισαγγελι-
κές αρχές σε απολογία τις επόμενες ημέρες. 

Η δικαστική εμπλοκή της σε δύο υποθέσεις οδήγησαν και στην απόφαση του Πρωθυ-
πουργού να αποπεμφθεί από τη θέση της γ.γ. Εσόδων, ενώ η ίδια αρνούνταν επί ημέρ-
ες να διευκολύνει τη διερεύνσηη των υποθέσεων με την παραίτησή της. 

Εκδόθηκε η προκήρυξη για 759 θέσεις
εργασίας στα νοσοκομεία

Προκηρύχθηκαν σήμερα οι υπόλοιπες 759 θέσεις τακτικού προσωπικού ΤΕ και
ΔΕ για τη στελέχωση των νοσοκομείων της χώρας, με τις οποίες ολοκληρώνε-
ται η διαδικασία προκήρυξης για την πρώτη δέσμη προσλήψεων σε μόνιμο

προσωπικό μετά από έξι χρόνια.
Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί στις 16 Οκτωβρίου η προκήρυξη 226 θέσεων ΠΕ και

ΥΕ μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ. 
Επιπλέον, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία για τη

δεύτερη δέσμη 2.440 προσλήψεων, οι οποίες θα αφορούν σε μόνιμες θέσεις όλων των
ειδικοτήτων (γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό). 

Κομισιόν: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού
κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Πάνω από 3 μονάδες
βελτιώθηκε ο δείκτης
οικονομικού κλίματος

στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κομι-

σιόν, ο δείκτης τον Οκτώβρη ήταν
στις 86,5 μονάδες από 83,1 τον
Σεπτέμβριο.

Πρόκειται, μάλιστα, για τη
δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία
αύξηση του δείκτη από το χαμηλό
των 75,2 μονάδων που είχε
υποχωρήσει τον Αύγουστο.

Στην Ευρωζώνη, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης, αντίθετα με τις προσδοκίες,
λόγω κυρίως της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης που σημειώθηκε στους τομείς του λιανι-
κού εμπορίου και των κατασκευών.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 105,9 μονάδες από 105,6 τον Σεπτέμ-
βριο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Η πρόβλεψη, με
βάση έρευνα του Ρόιτερς, ήταν πως ο δείκτης θα υποχωρούσε τον Οκτώβριο στις 105,2
μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος, που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέψευ-
σε επίσης τις προσδοκίες και αυξήθηκε στο 0,44 τον Οκτώβριο από 0,36 τον Σεπτέμ-
βριο και έναντι πρόβλεψης για μείωση στο 0,32.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών για τους επόμενους 12 μήνες
υποχώρησαν στο 0,7 από 3,2 τον Σεπτέμβριο.

Η εμπιστοσύνη στον τομέα λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε σημαντικά, στις 6,5 από
4,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ενώ τη μεγαλύτερη βελτίωση σημείωσε ο δείκτης για τον
τομέα των κατασκευών (-20,7 από -23,2 μονάδες).

Στον τομέα της βιομηχανίας, το κλίμα βελτιώθηκε ελαφρά (στις -2 από -2,3 μονάδες),
ενώ στον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε από τις 12,4 στις 11,9 μονάδες. Η κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε, επίσης, σε -7,7 από -7,1 μονάδες.



Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-13  



14-θριάσιο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης



16-θριάσιο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015


