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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1,
2105572588

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΟΛΕ: Κλίμα τρομοκρατίας των εργαζομένων απο τους ελεγκτές
ΙΚΑ: Προπηλακίστηκαν οι ελεγκτές

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. Δήμητρος 54,
2105549968

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Αχαρνές
Σενούντα Αντουάν Γ. Κύπρου 76, Όπισθεν Δημαρχείου, 2102469800
Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. Δημαρχείου 15,
2102475470

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
12 εως 16 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 65%
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη
Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη
Αφθόνιος, Αφθονία
Ελπιδηφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρος,
Ελπιδοφόρα
Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

Έ

ντονες αλληλοκατηγορίες μεταξύ του ΟΛΕ και
του ΙΚΑ Ελευσίνας εκτοξεύονται μετά τα
γεγονότα της περασμένης Τετάρτης. Όλα
ξεκίνησαν μετά απο απόπειρα του ΙΚΑ να ελέγξει ιδιωτική
εταιρία που εδρεύει μέσα στις εγκαταστάσεις του ΟΛΕ.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΙΚΑ Ελευσίνας κα Ζαμπετάκη Αργυρώ, η ίδια και δύο υπάλληλοι εμποδίστηκαν
απο το να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο. Ο έλεγχος
αυτός τονίζει πως δεν έγινε στον ΟΛΕ αλλα σε ιδιωτική
εταιρία και οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε. Ο έλεγχος λοιπόν διενεργήθηκε μετά απο καταγγελία η οποία αναφερόταν σε αυθαιρεσίες της εν λόγω
εταιρίας και οτι οι ιδιοκτήτες αυτής συνδέονταν συγγενικά
με τον πρόεδρο του ΟΛΕ κο Πέππα. Η κα διευθύντρια
μας είπε χαρακτηριστικά: " Με ποιό δικαίωμα μπήκε ο κος
Πέππας στα γραφεία της ιδιωτικής εταιρίας και μας εμπόδισε να διενεργήσουμε τον έλεγχο;". Επίσης διέψευσε τον
ισχυρισμό οτι υπάλληλος του ΙΚΑ δήλωσε ψευδώς
αστυνομικός. Η κα Ζαμπετάκη πρόσθεσε πως αυτή και οι
υπάλληλοί της προπηλακίστηκαν, τελικά δεν έκαναν τον
έλεγχο αποσύρθηκαν και πως ήδη ενημερώθηκε εγγράφως η διεύθυνση του ΙΚΑ για τα γεγονότα. Σε επικοινωνία
που είχαμε με τον πρόεδρο του ΟΛΕ κο Πέππα, ο ίδιος
μας είπε οτι στον έλεγχο που έγινε υπήρξε ανάρμοστη
συμεριφορά των υπαλλήλων του ΙΚΑ, δεν προσκόμισαν
την ταυτότητά τους ενω μετά το περιστατικό ο ΟΛΕ εξέδωσε καταγγελία οπου με λεπτομέρειες αναφέρεται σε
ο,τι συνέβη.
Σημειώνουμε εδω πως στην απάντηση η κα Ζαμπετάκη για την άρνηση των υπαλλήλων της να δηλώσουν την ιδιότητά τους, το διέψευσε.
Παρακάτω δημοσιεύμουμε τη καταγγελία του ΟΛΕ και ελπίζουμε να καθησυχάστούν τα πνεύματα:

«

Τουρκία: Πολιτική κυριαρχία του Ταγίπ Ερντογάν
με σχεδόν 50%

Αυτοδύναμος» νικητής, και πολιτικά κυρίαρχος, είναι πλέον ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ιθύνων νους της κλιμάκωσης της πόλωσης και της διεξαγωγής νέας εκλογικής αναμέτρησης, καθώς το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) επιτυγχάνει την αυτοδυναμία, και μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή του πολιτεύματος
σε προεδρική δημοκρατία με σημαντικές εξουσίες στον πρόεδρο.
«Αυτή η νίκη δεν είναι δική μας (κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης - ΑΚΡ), αλλά νίκη του έθνους μας και των
πολιτών μας» δήλωσε από την πλευρά του ο τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου.
Ειδικότερα, με καταγεγραμμένο το 98% της επικράτειας το AKP προηγείται με 49,35% και ακολουθούν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) με 25,44%, το ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) με 11,97% και το
φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) είναι κοντά στο όριο για την είσοδό του στη Βουλή με 10,59%.
Σχολιάζοντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) δήλωσε ότι δεν
υπάρχει πιθανότητα κυβέρνησης συνασπισμού.
Όλα δείχνουν ότι οι ψήφοι που έχασαν οι ακροδεξιοί πηγαίνουν κατευθείαν στο AKP. Έτσι, δικαιώνεται το κυβερνών
κόμμα στην προεκλογική του τακτική την οποία έστρεψε σχεδόν εξολοκλήρου εναντίον των ακροδεξιών. Η ρητορική
του στράφηκε και εναντίον του φιλοκουρδικού κόμματος, ωστόσο σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων, η προεκλογική
δουλειά του AKP είχε ως αποκλειστικό στόχο τις ακροδεξιές ψήφους.
Μείωση, και μάλιστα σημαντική, υπάρχει και για το φιλοκουρδικό κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην ξεπεράσει το εθνικό όριο του 10%.
Στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2015 τα κόμματα είχαν συγκεντρώσει τα εξής ποσοστά: ΑΚΡ 40,79%, CHP 24,95%,
MHP 16,29%, HDP 13,12%.
Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ της αστυνομίας και Κούρδων διαδηλωτών στο Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική
Τουρκία, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα, μετέδωσαν
το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών που πέταγαν πέτρες, σύμφωνα με αυτόπτες
μάρτυρες.
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ΓΙΑ 9η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ, Ο
ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του
Δήμου Ασπροπύργου»

Σ

ήμερα 2 Νοεμβρίου στις 19:30, ξεκινά ο νέος ένατος (9ος) κύκλος των Διαλέξεων,
στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου»!
Με διάλεξη του Καθηγητή – Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
(ΑΣΚΤ),κ. Γιώργου Χαρβαλιά,
με θέμα:«Σύγχρονη Τέχνη»

Η διάλεξη θα δοθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Αλ.
Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο του Ασπρόπυργου)
Ο κ. Χαρβαλιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956.
Σπούδασε αρχικά γραφικές τέχνες (Κ.Τ.Ε. 1971-1974)
και κατόπιν ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους στο προκαταρκτικό
τον Δ. Μυταρά και Λ. Κανακάκη. Συνέχισε τις σπουδές
του στο εργαστήριο του Δ. Κοκκινίδη 1976-1983 και
ακολούθως, από την θέση του νέου Επιστημονικού
Συνεργάτη του 5ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της
ΑΣΚΤ σπούδασε και δίπλα στο Νίκο Κεσσανλή. Το 1987
εκλέγεται Ειδικός Επιστήμονας στον τομέα ζωγραφικής
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1991 εκλέγεται λέκτορας στην ίδια σχολή.
Το 1995 εκλέγεται Επίκουρος καθηγητής στην ΑΣΚΤ. Από το 1998 είναι υπεύθυνος
υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές
Μορφές Τέχνης» της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2001 Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ. Το 2002 εκλέγεται Αναπληρωτής
Καθηγητής στην ΑΣΚΤ. Από το 2003 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ. Το 2006 εκλέγεται Αντιπρύτανης της
ΑΣΚΤ, ασκεί για ένα βραχύ χρονικό διάστημα τα καθήκοντα του Αντιπρύτανη και το 2007
υποβάλει την παραίτησή του. Το 2009 εκλέγεται Πρύτανης της ΑΣΚΤ και ασκεί τα καθήκοντα του Πρύτανη μέχρι σήμερα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Νίκος Μελετίου (Δήμαρχος Ασπροπύργου): Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους!

Αναφερόμενος στην έναρξη του 9ου Κύκλου Διαλέξεων, του θεσμού, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου: τόνισε: «Απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής - παρακολούθησης των διαλέξεων, όχι μόνο στους Ασπροπύργιους ή τους συμπατριώτες μας της Δυτικής Αττικής, αλλά και σ΄ όλους τους Πολίτες του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι, εξαιτίας της προβολής του θεσμού,
από το Δημοτικό τηλεοπτικό Κανάλι ‘‘attica tv’’, αναγνωρίζουν στο ¨Ανοιχτό Πανεπιστήμιο¨, ένα κορυφαίο
κατόρθωμα του Ασπρόπυργου. Ένα θεσμό, που και
φέτος, για ένατη (9η) συνεχή χρονιά, θα τον λαμπρύνουν σημαντικότατες προσωπικότητες, μεγάλου
πνευματικού και επιστημονικού βεληνεκούς, με θαρραλέα, δημόσια κατάθεση, και μεγάλη προσφορά στην επιστημονική, την πνευματική,
την πολιτιστική, την κοινωνική πρόοδο της Ελλάδας!»

Τεχνικές επίλυσης ενδοσχολικών συγκρούσεων στο 12ο γυμνάσιο Αχαρνών

Τ

ο πρόγραμμα της μαθητικής διαμεσολάβησης συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το 12ο γυμνάσιο Αχαρνών.Η ομάδα καινούρια και πολυπληθής και από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου εκπαιδεύτηκε με ζήλο και ενθουσιασμό στις τεχνικές επίλυσης ενδοσχολικών
συγκρούσεων.
Κάθε Δευτέρα όλα τα παιδιά,μετά τη λήξη του μαθημάτων, συγκεντρωνόντουσαν και δούλευαν επάνω στο κομμάτι της προσέγγισης της διαφορετικότητας και του ρατσισμού ως παράγοντες συγκρούσεων, ενώ τον
Απρίλιο νέοι και παλαιότεροι βρέθηκαν όλοι στο Εβραϊκό Μουσείο.
Με πιστοποιημένη επιμόρφωση 100 και πλέον ωρών για τη διαμεσολάβηση, και 50 ωρών από το υπουργείο παιδείας για την ανάληψη θέσεων
υπευθύνων βίας, με ενημέρωση μέσα από σεμινάρια και με τη στήριξη του
σχολείου οι υπεύθυνες καθηγήτριες υπόσχονται να συνεχίσουν τις δράσεις,
με στόχο όπως επισημαίνουν στην ανάρτησή τους στο Blog του σχολείου:
«τα παιδιά να έρχονται με χαρά στο σχολείο, να νιώθουν ασφαλή και να
προοδεύουν»Συγχαρητήρια στις υπεύθυνες καθηγήτριες: Μπούσουλα ΖωήΠαλούμπα Βικτωρία

θριάσιο-3

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

Μ

Διαδήλωσαν οι κάτοικοι των Βιλίων και γύρω περιοχών

αζικότατη ήταν η συγκέντρωση των κατοίκων των δημοτών των Βιλίων, της
Μάνδρας και των γύρω περιοχών χθες το πρωί στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για
τις ιχθυοκαλλιέργεις στο Πορτο Γερμενό.

Για το θέμα αυτό σημειώνουμε πως είναι ανάστατη η τοπική κοινωνία της Μάνδρας
Ειδυλλίας αλλα και όλης της Δυτικής Αττικής καθως μετά την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής επιχειρείται να δημιουργηθεί μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας.
Η επιτροπή αγώνα για το ζήτημα συγκροτήθηκε μετά απο απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μάνδρας και η χθεσινή κινητοποίηση των κατοίκων έδειξε την ισχυρή αντίθεσή τους στην υλοποίηση της απόφασης. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας, η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη και ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου.
Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό απο τη συγκέντρωση.

4-θριάσιο

Ο

Πρόσκληση δικαιούχων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δήμος Αχαρνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6 του "Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών", που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ.: 282/05-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: 7ΟΠΧΩΨ8-ΙΝΒ) και την επικείμενη έναρξη
λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, απευθύνει πρόσκληση προς:
1. Έλληνες πολίτες κατοίκους του Δήμου Αχαρνών.
2. Ομογενείς κατοίκους του Δήμου Αχαρνών
3. Αλλοδαπούς που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο,
οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, να υποβάλλουν αίτηση,
προκειμένου, μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, να
κριθούν δικαιούχοι των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου.
1. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι η διαπίστωση της "απορίας", η οποία αποδεικνύεται από
το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η
οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, οι συνθήκες στέγασης και
διαβίωσης, τυχόν άλλα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίας.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του "Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών", οι δωρεάν παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προς
τους δικαιούχους του μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας
• Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
• Είδη βρεφικής ανάπτυξης
• Είδη ένδυσης και υπόδησης
• Είδη οικιακού εξοπλισμού εφόσον προκύπτουν, σχολικά
είδη, βιβλία, CD
• Νωπά τρόφιμα διατηρούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις.
Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα
χορηγούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, άτομα, οργανωμένους
φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων.
3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους
δυνητικούς δικαιούχους:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο
συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της
κατοικίας του ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών
προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, βεβαίωση
περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ).
5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
6. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της βεβαίωσης της
Υγειονομικής Επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό .
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, ή
πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων Ο.Γ.Α., ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει αναγκαίο η αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου.
8. Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από
τον Ο.Α.Ε.Δ.
9. Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο
10. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
11. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου.
12. Βεβαίωση ότι δεν είναι δικαιούχος Κοινωνικού Παντοπωλείου άλλου Δήμου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε λαμβάνει άλλη παροχή τροφίμων (κάρτα σίτισης κ.λπ.).
13. Υπεύθυνη δήλωση συνδικαιούχου σε περίπτωση κωλύματος, για την παραλαβή των προϊόντων.
Β) Δυνητικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την
κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού δικαιούχου.
• Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α
Α’ βαθμού.
• Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα
υγείας.

• Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής
περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(Κ.Ε.Π.Α), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας
από Κοινωνικό Λειτουργό, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η
κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης
του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λ.π).
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι
απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της
Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.
4. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της
προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των
ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:
Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως έξι χιλιάδες
(6.000) € και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
να μην υπερβαίνει τις εννέα(9.000) €.
Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.
Περιουσιακή κατάσταση: Τα εισοδήματα του μονήρη ατόμου ή
των μελών της οικογένειας, που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου να μην προέρχονται από
μισθώματα και τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν, να περιορίζονται σε μια οικία ιδιοκατοικούμενη.
Κατάσταση υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα
(συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και
αναπηρία, πιστοποιημένη από τα αντίστοιχα ιδρύματα.
Ανεργία, αν υπάρχει.
Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και οποιαδήποτε
έκτακτη περίσταση που θέτει τα μονήρη άτομα ή τις οικογένειες
σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση, ύστερα από σχετική
έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού.
5. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους δυνητικούς δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου, με ημερομηνία έναρξης την 02-11-2015.
Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν από τον
υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι
και την 18-11-2015, προκειμένου να έχουν κριθεί οι πρώτοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για να λάβουν τις παροχές
του με την έναρξη λειτουργίας του έως το τέλος του τρίτου τετραμήνου του έτους 2015.
Εξυπακούεται ότι όσες αιτήσεις υποβληθούν πέραν της 18ης
Νοεμβρίου θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα
οριστεί από την Επιτροπή από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό και θα ληφθούν υπόψη για τις παροχές του πρώτου τετραμήνου του έτους 2016. Η επιλογή των δικαιούχων που πληρούν
τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης.
Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον
ένα μήνα πριν τη λήξη της τετράμηνης περιόδου, στην οποία θα
επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα επανεγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή.

6. Αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων (δυνητικών δικαιούχων)
κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών , Φιλαδέλφειας 87 και
Μπόσδα, από 02-11-2015 έως 18-11-2015 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00
7. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου και όλων των Υπηρεσιών του Δήμου
Αχαρνών, στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στα Τοπικά -έντυπα
και ηλεκτρονικά- Μέσα Ενημέρωσης.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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Άμεση δημοπράτηση της αντιπλημμυρικής μελέτης υποσχέθηκε
η Περιφέρεια στις Αχαρνές

Σ

ύσκεψη με θέμα τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων
στις Αχαρνές πραγματοποιήθηκε σήμερα το
πρωί στο δημαρχείο.Άμεση δημοπράτηση της αντιπλημμυρικής μελέτης υποσχέθηκε η Περιφέρεια.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ανακοινώθηκε από την
πλευρά των εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής ότι
άμεσα θα δημοπρατηθεί η μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής προϋπολογισμού 620.000€ κι
από τον Δήμο Αχαρνών υπήρξε η δέσμευση ότι θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα συντήρησης
των δρόμων που έχουν υποστεί ζημιές αλλά και των γεφ-

υριών σε διάφορα σημεία της πόλης ύψους 1.000.000€.
Μετά το τέλος της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο σημείο που γίνονται οι εργασίες καθαρισμού
των ρεμάτων του δήμου που έχουν ενταχθεί στο ευρύτερο πρόγραμμα καθαρισμού όλων των ρεμάτων της Ανατολικής Αττικής, το οποίο έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι
με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000€.
Σε αυτοψία δε που έγινε στο Ρέμα της Εσχατιάς διαπιστώθηκε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του
και ότι υπολείπονται λίγα μόνο σημεία ακόμα.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε και άλλη αυτοψία
παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη
Βασιλείου και του Αντιδημάρχου Δήμου Φυλής Γιάννη
Μαυροειδάκου στα σημεία εκείνα του ρέματος της Εσχατιάς που βρίσκονται στα όρια των δήμων Αχαρνών και
Φυλής για να διαπιστωθεί η πρόοδος των εργασιών.
Εντός ολίγων ημερών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
ο καθαρισμός και σε αυτή την πλευρά του ρέματος.
Τέλος, αποφασίσθηκε να ασκηθούν πιέσεις προς το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ώστε να
μπει στην τελική ευθεία επίλυσής του το θέμα της διευθέτησης του Ρέματος της Εσχατιάς που προβληματίζει
τους κατοίκους της περιοχής.
Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που αποτελεί
ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των δήμων εντός των διοικητικών
ορίων των οποίων βρίσκεται το εν λόγω ρέμα, που για
πολλά χρόνια ταλαιπωρούνται από τις πλημμύρες.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Αν.Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Πολυμενέας, ο Γενικός Γραμματέας του δήμου
Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής Γιάννης Ασπρουλάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

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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Απάντηση στα περί πιθανής εμπλοκής
Τα ΕΛΠΕ για το διαγωνισμό πετρελαϊκών
ερευνών στη Δ.Ελλάδα

Ο

όμιλος εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ με αφορμή δημοσιεύματα για πιθανή
εμπλοκή στον διεθνή
διαγωνισμό για την
παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας πετρελαίου στη Δ.Ελλάδα
(Άρτα – Πρέβεζα, ΒΔ
Πελοπόννησος
και
Αιτωλοακαρνανία) ο
οποίος βρίσκεται σε
εξέλιξη, σημειώνει τα
εξής:
1) Τα «Ελληνικά Πετρέλαια» είναι ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός Όμιλος με ετήσιο κύκλο εργασιών 10 δις. ευρώ και λειτουργικά κέρδη πάνω από
500 εκατ. ευρώ. Έχει αναμφισβήτητα την οικονομική επάρκεια, τα μέσα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να εγγυηθεί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όφελος
της χώρας, της οικονομίας και της εταιρείας μας.
2) Ο όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» έχει διεξάγει επιτυχώς έρευνες για υδρογονάνθρακες από το 1975 μέχρι σήμερα σε 39 περιοχές σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Λιβύη, Αλβανία και
Μαυροβούνιο στις οποίες ανακαλύψαμε κοιτάσματα με πάνω από 200 εκατ. βαρέλια
πετρέλαιο. Το θέμα της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας έχει ήδη κριθεί θετικά από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση της 5ης Ιουνίου.
3) Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση της επιλογής. Η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έχει
υποβάλλει τις τελικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τις περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο, οι οποίες έχουν συνταχθεί με αμιγώς επιχειρηματικά, περιβαλλοντικά και επιστημονικά κριτήρια συνεκτιμώντας, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης στις προηγούμενες προσφορές μας.
4) Αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης με απόλυτα αξιοκρατικά και επιχειρηματικά κριτήρια. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων στην έρευνα και αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα στοχεύοντας στην ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου το συντομότερο δυνατόν,
γεγονός που θα αποτελέσει κομβικό σημείο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας
μας.

Έβλεπα την Ελλάδα να πηγαίνει στα
βράχια, λέει ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ

Γ

ια τις δραματικές
στιγμές
του καλοκαιριού και τον κίνδυνο να
βρεθεί η Ελλάδα αντιμέτωπη με ένα Grexit
μιλά ο κύπριος υπουργός Οικονομικών,
Χάρης Γεωργιάδης,
σε συνέντευξή του. Ο
κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι έβλεπε «την
Ελλάδα να πηγαίνει
στα βράχια» και μιλά
για την πρόταση Σόιμπλε για προσωρινή
έξοδο της Ελλάδας
από το ευρώ.
«Ένιωθα βαρύτατη
ευθύνη να είμαι ο μόνος άνθρωπος από τον ελληνικό χώρο που, πίσω από τις κλειστές
πόρτες, έβλεπε να ξεδιπλώνεται μία πορεία που θα έθετε την Ελλάδα σε μία ιδιαίτερα
δύσκολη θέση» σημειώνει ο κύπριος υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην Καθημερινή της Κυριακής.
Σχετικά με την απειλή του Grexit, o κ. Γεωργιάδης σημειώνει: «Θεωρώ πως υπήρχε
ένας σοβαρότατος κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα δραματικό σκηνικό που θα απειλούσε
τη συμμετοχή της χώρας στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και του ευρώ αλλά και θα έβαζε
τους πολίτες της Ελλάδας σε νέες οικονομικές περιπέτειες».
Σημειώνει, πάντως, ότι ήταν περισσότερα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν
συμφώνησαν με την εισήγηση για προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. «Είναι
γνωστή η στάση της Γαλλίας, της Ιταλίας και ασφαλώς της Κύπρου. Υπήρχαν όμως και
άλλα κράτη που δεν είχαν ακραίες προσεγγίσεις και ήθελαν να βρεθεί μια λύση που θα
κρατούσε την Ελλάδα στο ευρώ» σημειώνει.
Αναφερόμενος στον τρόπο που η Κύπρος ξεπέρασε τον σκόπελο, τονίζει: «Λάβαμε
μια ξεκάθαρη απόφαση ότι θα αντικρίζαμε την κρίση ως ευκαιρία», σημειώνοντας ότι θα
προωθούνταν οι αλλαγές που η Κύπρος είχε «ούτως ή άλλως» ανάγκη.

θριάσιο-5

Κλήρωση μελών Επιτροπής αφανών εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή πλατειών"

Γνωστοποιούµε ότι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ελευσίνας την
∆ευτέρα 02 Νοεµβρίου 2015 , ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη
τριών (3) τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Αφανών εργασιών του έργου « Ανακατασκευή πλατειών Μουρίκη και στην οδό
Κανελλοπούλου»,
που πρέπει να είναι διάφορα από τους επιβλέποντες του έργου και τον ∆/ντή της
Τ.Υ.∆.Ε.
Προϋπολογισµός µελέτης του έργου 24563,00€ (µε ΦΠΑ).
Η κλήρωση θα γίνει στο γραφείο του τµήµατος µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ελευσίνας.

Εκδηλώσεις & υπηρεσίες στο ΚΑΠΗ

Τ

ο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α του Δήμου Ελευσίνας
στα πλαίσια του ρόλου του για την ενεργοποίηση, υποστήριξη και ένταξη της
τρίτης ηλικίας στα κοινωνικά δρώμενα , πραγματοποίησε κατά τον μήνα
Οκτώβριο εκδηλώσεις και παρείχε υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό με αναφορά σε θέματα υγείας και ψυχαγωγίας. Σημαντική είναι η συνεργασία με το προσωπικό της υπηρεσίας καθώς και με την συντονιστική επιτροπή των μελών των
παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.
Αξιολογώντας τα θέματα υγείας που απασχολούν την τρίτη ηλικία :
• συγκροτήθηκαν και λειτουργούν ομάδες <<θεραπευτικής γυμναστικής>> από
γυναίκες μέλη των Κ.Α.Π.Η, με την ευθύνη των φυσικοθεραπευτριών
• παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας από φυσικοθεραπεύτριες κατόπιν οδηγίας
ιατρού
• πραγματοποιήθηκε ενδιαφέρουσα εκδήλωση ενημέρωσης με αναφορά στο θέμα
<<μνήμη και τρίτη ηλικία >> από την ψυχοθεραπεύτρια κα. Φωτεινή Χρηστίδη και θα
επακολουθήσουν τεστ μνήμης σε συνεργασία με την ψυχολόγο των Κ.Α.Π.Η. κ. Αλεξάνδρα Μορφοπούλου
• Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικές
η ομαδικές συνεδρίες από την ψυχολόγο των Κ.Α.Π.Η. κ. Αλεξάνδρα Μορφοπούλου
• υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας από νοσηλευτικό προσωπικό κατόπιν οδηγίας
ιατρού
• Υπηρεσίες συνταγογράφισης φαρμακευτικής αγωγής
• Παροχή ιατρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας από τους ιατρούς του Δημοτικού Ιατρείου Μαγούλας .
Στον εξίσου σημαντικό τομέα της ψυχαγωγίας:
• Οργανώθηκε με την επιμέλεια της Συντονιστικής επιτροπής η εκδήλωση για την
<<παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων>>.
• Την 9η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε << το 2ο Φεστιβάλ χορωδιών Κ.Α.Π.Η.
>> , όπου μαζί με την χορωδία μας συμμετείχαν οι χορωδίες από τους όμορους
Δήμους Μάνδρας, Νέας Περάμου, Μεγάρων και Αγίων Αναργύρων.
• Πραγματοποιήθηκε την 11η και 18η Οκτωβρίου εκδρομή στο νησί του Πόρου
δωρεάν από το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α . Συμμετείχαν 250 μέλη μας (5 πούλμαν ) που
περιηγήθηκαν στο νησί και επισκέφθηκαν το μοναστήρι.
• Επίσης την 25η Οκτωβρίου 50 μέλη μας παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση "Ο Αρχοντοχωριάτης" στο θέατρο "Βρετάνια". Η αξιόλογη αυτή παράσταση ,
πρόσφερε ευθυμία και διασκέδαση.
Όλες οι υπηρεσίες και οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.
Τα θετικά αποτελέσματα της οργάνωσης και υλοποίησης των εκδηλώσεων οφείλονται στην καλή συνεργασία και ομαδική προσπάθεια του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α., του προσωπικού των Υπηρεσιών του και της Συντονιστικής Επιτροπής
των μελών μας. Φυσικά και στα μέλη μας που συμμετέχουν πάντα δυναμικά, με
κέφι και καλή διάθεση.
Τους ευχαριστούμε όλους!!!!
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ε

νόψει της 25ης Δράσης του
κινήματος «Χωρίς Μεσάζοντες», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, ο
Δήμος Ελευσίνας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, δίχως περιορισμό ως προς το
είδος και την ποσότητα των προϊόντων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί (είτε έχουν συμμετάσχει είτε όχι, στο κίνημα του Δήμου) να υποβάλλουν εκ
νέου τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 20-11-2015 και ώρα 10:00 πμ στο fax:
2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonteselefsina@gmail.com
Για ενδιαφερόμενους των οποίων η ιδιότητα του παραγωγού δεν έχει ελεγχθεί προγενέστερα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

6-θριάσιο

Ούτε τα πόθεν έσχες του 2013
έχουν δημοσιευτεί...

Έ

ως το τέλος του χρόνου αναμένεται να
δουν το φως της
δημοσιότητας τα πόθεν έσχες
των βουλευτών για το οικονομικό έτος 2013.
Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έχει γίνει το
παραμικρό προς την κατεύθυνση της δημοσιοποίησης και
στελέχη του κοινοβουλίου
ρίχνουν τις ευθύνες στο προηγούμενο
προεδρείο
του
ελληνικού κοινοβουλίου. Όλα αυτά την ώρα που τα δημοσιεύματα για τα πόθεν
έσχες του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη και του υπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σταθάκη, δίνουν και παίρνουν.
Οι δύο υπουργοί που οι ίδιοι παραδέχθηκαν πως δεν έχουν κάνει ακριβείς
δηλώσεις πόθεν έσχες, βρέθηκαν στο μέσο πολιτικής θύελλας, ο κύριος Φλαμπουράρης για τις μετοχές που κατείχε σε εταιρία που αναλαμβάνει δημόσια έργα και ο
κύριος Σταθάκης για 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν είχε δηλώσει σε προηγούμενο
έτος.
Όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στα πόθεν έσχες δηλώνουν προβληματισμένοι για τη διαδικασία που ακολουθείται και ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος
Βαρεμένος, έχει προαναγγείλει ηλεκτρονική κατάθεση του πόθεν έσχες. Τις
δηλώσεις ελέγχουν πρώτα ορκωτοί λογιστές και στη συνέχεια τα μέλη της αρμόδιας
επιτροπής.
Πάντως για το πότε θα δημοσιοποιηθούν τα πόθεν έσχες Φλαμπουράρη, Σταθάκη
απάντηση δεν υπάρχει, ενώ και άλλοι βουλευτές πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία για προηγούμενα έτη ακόμη και αν τώρα δεν είναι μέλη της παρούσας Βουλής.

Στ.Θεοδωράκης: Να σώσουμε τις
καταθέσεις των πολιτών

Ο

νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση ήρθε με καθυστέρηση και με πολλά
κενά, δήλωσε την Κυριακή από τα Χανιά ο επικεφαλής του Ποταμιού
Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος σημείωσε ωστόσο ότι «έστω κι έτσι, παρά
τις κινήσεις της κυβέρνησης, το αποτέλεσμα δεν θα είναι να κουρευτούν οι καταθέσεις του κόσμου».
«Το θέμα είναι να καταφέρουμε να σώσουμε τις καταθέσεις των ανθρώπων οι
οποίες κινδύνεψαν και κινδυνεύουν» τόνισε ο επικεφαλής του Ποταμιού, θυμίζοντας
τα όσα έλεγε ο ίδιος απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, λίγο πριν
κλείσουν οι τράπεζες, ότι «κινδυνεύουν οι καταθέσεις των πολιτών και κάποιοι από
κάτω κάγχαζαν».
«Τελικά φτάσαμε στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες, με αποτέλεσμα να χαθούν
πολλά λεφτά από την ελληνική οικονομία» επισήμανε.
Ο κ. Θεοδωράκης παρέστη στην τελετή των εγκαινίων του Μουσείου "Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου" στη Χαλέπα Χανίων και στη δήλωση που έκανε εξερχόμενος
ανέφερε πως σκέφτεται να προσφέρει μία σύντομη βιογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου στους σημερινούς κυβερνώντες, ώστε «να καταλάβουν ότι το μέλλον της
Ελλάδας βρίσκεται στη δράση, στην προοδευτικότητα και την νεωτερικότητα και όχι
στην επιστροφή στο παρελθόν».

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)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα φορολογεί... ό,τι
υπάρχει - Όλη η κινητή και ακίνητη
περιουσία στο μικροσκόπιο

Ο

λοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει την εφαρμογή ενός γενικευμένου φόρου
περιουσίας, στο οποίο θα υπαχθούν όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ακόμη και όσα κινητά
αντικείμενα μεγάλης αξίας έχουν στα σπίτια τους ή σε τραπεζικές θυρίδες, καθώς
επίσης και όλα τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει σε επενδύσεις στο εσωτερικό και το
εξωτερικό, με εξαίρεση μόνο καταθέσεις στο εσωτερικό, προωθεί η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο νέος αυτός φόρος περιουσίας προορίζεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα σήμερα Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) με την ίδια ακριβώς αποδοτικότητα σε έσοδα.
Θα επιχειρηθεί, δηλαδή, να αποδίδει τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ ετησίως, όσα ακριβώς και ο ΕΝΦΙΑ.
Το σχέδιο της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πολύ απλά τη φορολόγηση της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιευμένων κεφαλαίων των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό και εξωτερικό, με εξαίρεση μόνο τις καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες.
Οι αξίες των ακινήτων, των επιχειρήσεων, των αυτοκινήτων, των δικύκλων, των
λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών, των ομολόγων και των λοιπών επενδύσεων που έχει κάθε Ελληνας φορολογούμενος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, πλην
των καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες, θα υπόκεινται στο νέο φόρο περιουσίας,
όπως επίσης και τα χρήματα που βρίσκονται κάτω από τα στρώματα στα σπίτια.
Προκειμένου δε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια να φορολογηθούν θα
καταρτιστεί πρώτα το περιουσιολόγιο, μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα
καταχωριστούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων φορολογουμένων
και, εν τέλει, τον ορθό υπολογισμό του νέου φόρου.
Το εγχείρημα φαντάζει δύσκολο, όμως στο υπουργείο Οικονομικών έχει σημειωθεί
ήδη σημαντική πρόοδος στην προετοιμασία εφαρμογής του σχετικού σχεδίου.
Πριν αρχίσει να καταρτίζεται το περιουσιολόγιο θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή
νόμος με τον οποίο δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους Ελληνες φορολογούμενους να
αποκαλύψουν οικειοθελώς κεφάλαια, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, τα οποία δεν είχαν
δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια.
Τα κεφάλαια που θα δηλωθούν θα φορολογηθούν με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες, αλλά χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Από τη στιγμή που τα ποσά αυτά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν θα έχουν πλέον
νομιμοποιηθεί και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη
τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις των επόμενων ετών.
Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εθελοντικής αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων θα αρχίσει τα «χτίσιμο» του περιουσιολογίου.
Στο πρώτο στάδιο, το υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώσει από τις δικές του
βάσεις δεδομένων όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για την περιουσία κάθε
φορολογούμενου, δηλαδή για τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες, τα σκάφη
αναψυχής, τις πισίνες κ.λπ.
Τα στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε ειδική φόρμα στο Διαδίκτυο, στο λογαριασμό που
έχει κάθε φυσικό πρόσωπο στο σύστημα TAXISnet.
Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών θα καλέσει τους φορολογούμενους, με ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποστείλει στα e-mail τους, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία για
την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, τα οποία θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet ή προσθέτοντας δεδομένα ή διορθώνοντας τα ήδη ανηρτημένα δεδομένα.
Όλα στο… μικροσκόπιο
Επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει από τους φορολογούμενους να
δηλώσουν και όσα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτά που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τις πάσης φύσεως αποταμιεύσεις τους.
Στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στην ίδια ειδική φόρμα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για:
- Όλα τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εσωτερικό
της χώρας, δηλαδή πληροφορίες για τα τιμαλφή (κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, ακριβά
ρολόγια κ.λπ.), τα έργα και τα λοιπά αντικείμενα τέχνης μεγάλης αξίας (πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα κ.λπ.), τις μετοχές σε εταιρίες εισηγμένες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα εταιρικά μερίδια, τις λοιπές συμμετοχές σε επιχειρήσεις, τις καταθέσεις, τις
επενδύσεις σε ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, ρέπος, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και
λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακόμη και το περιεχόμενο των θυρίδων στις τράπεζες.
- Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εξωτερικό, δηλαδή για
τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα
ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ρέπος και τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα
οποία τους ανήκουν και βρίσκονται εκτός Ελλάδος.
Πρόστιμα
Από τη στιγμή που όλοι οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα με
όλα τα στοιχεία για την περιουσία τους και τις αποταμιεύσεις τους στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, το περιουσιολόγιο θα «κλειδώσει» κι ό,τι αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο
εντοπιστεί πλέον για οποιονδήποτε Ελληνα πολίτη οπουδήποτε κι οποτεδήποτε θα
δεσμεύεται, ο δε φορολογούμενος που δεν δήλωσε στο περιουσιολόγιο θα καλείται να
καταβάλει πρόστιμο που θα φθάνει ή και θα υπερβαίνει την αξία του συγκεκριμένου
περιουσιακού στοιχείου.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του περιουσιολογιίου, το υπουργείο Οικονομικών θα αντιμετωπίζει με επιείκεια περιπτώσεις μη δήλωσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή
ανακρίβειας στη δήλωση ορισμένων στοιχείων.
Δηλαδή σε πρώτη φάση όσοι φορολογούμενοι δεν δηλώσουν ορισμένα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, όπως τιμαλφή ή έργα τέχνης ή όσοι φορολογούμενοι κάνουν
λάθη στον τρόπο αναγραφής ορισμένων περιουσιακών τους στοιχείων δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα.
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Πόσο αυξάνονται οι δόσεις για 268.000 οφειλέτες ταμείων - Αναλυτικά παραδείγματα

Α

λλάζουν
όλες
οι
δόσεις για την πληρωμή χρεών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία από την
1η Νοεμβρίου και τα νέα
ποσά που θα κληθούν να
καταβάλουν στο εξής 267.981
οφειλέτες που έχουν ρύθμιση
είναι αυξημένα έως και
23,92%, επειδή από αυτόν
τον μήνα ισχύει νέο επιτόκιο
στο 5,05% αντί 3% που ήταν
μέχρι και τη δόση του Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από
την αύξηση του επιτοκίου στο 5,05% δεν θα έχουν όσοι χρωστούν πολλά, αλλά
αντίθετα όσοι έχουν ρυθμίσει οφειλές έως 5.000 ευρώ.
Αν δεν έχουν πάρει απαλλαγή για να διατηρήσουν το μηδενικό επιτόκιο που
προέβλεπε η αρχική τους ρύθμιση, οι μικροοοφειλέτες των 5.000 ευρώ θα κληθούν
να πληρώσουν από εδώ και στο εξής όλες τις επόμενες δόσεις με τόκο 5,05% επί
του αρχικού κεφαλαίου μέχρι την εξόφληση της οφειλής.
Για παράδειγμα:
1. Οφειλέτης των 5.000 ευρώ με ρύθμιση 100 δόσεων πλήρωνε μέχρι τον
Οκτώβριο 50 ευρώ το μήνα, ενώ από τον Νοέμβριο θα πληρώνει 61,96 ευρώ επειδή η οφειλή «τοκίζεται» με 5,05%. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δηλαδή αυξάνεται
κατά 12 ευρώ ή κατά 23,92% σε σχέση με αυτό που πλήρωνε.
2. Οφειλέτης που ρύθμισε σε 100 δόσεις χρέος 8.021,75 ευρώ (4.970,15 ευρώ
κεφάλαιο και 3.051,60 ευρώ προσαυξήσεις) πλήρωνε άτοκη δόση 80,22 ευρώ μέχρι
τον Οκτώβριο, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα πληρώνει 92,69 ευρώ. Επιβαρύνεται
δηλαδή κατά 12,47 ευρώ ή κατά 15,54% σε σχέση με αυτά που πλήρωνε.
3. Οφειλέτης που ρύθμισε σε 72 δόσεις χρέος 19.671 ευρώ είχε επιτόκιο 3% και
μέχρι τον Οκτώβριο η δόση ερχόταν στα 273,21 ευρώ το μήνα. Από 1ης Νοεμβρίου
τα ποσά αλλάζουν με το νέο επιτόκιο 5,05% και η δόση βγαίνει στα 291,82 ευρώ με
αύξηση κατά 18,61 ευρώ ή κατά 6,81%,
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, μπορεί όσοι χρωστούν λίγα να έχουν
μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, πλην όμως και όσοι χρωστούν πολλά δεν πάνε πίσω.
Εδώ οι διαφορές φαίνονται στον τόκο που βαρύνει πλέον την οφειλή τους και όσο
μεγαλύτερο είναι το χρέος τόσο αυξάνεται και το ποσό για τόκους.
Για παράδειγμα:
1. Οφειλέτης που μπήκε στις 100 δόσεις με χρέος 228.460 ευρώ είχε τόκο ρύθμισης 30.144,27 ευρώ (με 3%) και πλήρωνε δόση 3.686,16 ευρώ το μήνα. Με το
5,05% ο τόκος της ρύθμισης που βαρύνει το σύνολο της οφειλής αυξάνεται στις
51.907,15 ευρώ και το ποσό της μηνιαίας δόσης πάει στις 3.920,17 ευρώ, αύξηση
δηλαδή κατά 234 ευρώ το μήνα ή κατά 6,35% επιπλέον επιβάρυνση.
2. Οφειλέτης με αρχικό χρέος 28.698 ευρώ και ρύθμιση 100 δόσεων είχε τόκο
3.801,82 ευρώ, ενώ με την αύξηση του επιτοκίου από 3% σε 5,05% το ποσό για
τόκους που βαρύνει την οφειλή αυξάνεται στις 6.571,43 ευρώ και η μηνιαία δόση
από την 1η Νοεμβρίου αυξάνεται στα 369,92 ευρώ από 340,14 ευρώ που ήταν μέχρι
τον Οκτώβριο.
Στη ρύθμιση των 100 δόσεων που παρακολουθεί το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών) για λογαριασμό των Ταμείων παραμένουν 267.981 οφειλέτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την εφημερίδα, άρχισαν να ειδοποιούνται με email από
το απόγευμα του Σαββάτου για τα νέα ποσά που θα πρέπει να καταβάλουν με τη
δόση του Νοεμβρίου.

Φλαμπουράρης: Με σπιλώνουν για να πλήξουν το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Σ

την αντεπίθεση περνά ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, με
αφορμή και τις τελευταίες καταγγελίες εις βάρος του. Ο κ. Φλαμπουράρης
απαντά στις καταγγελίες και τονίζει: «Πλανώνται αν πιστεύουν ότι μέσω της
σπίλωσης του προσώπου μου θα αφαιρέσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ το ηθικό πλεονέκτημά του. Το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι προτιμότερο να σιωπά
παρά να παριστάνει τον ηθικό ιεροεξεταστή».
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Αλέκου Φλαμπουράρη έχει ως εξής:
«1.Υπήρξα πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας. Όμως από την στιγμή που ο
ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας δεν έχω, πλέον, καμία σχέση με την
εταιρεία "ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ". Και λόγω της ηθικής μου αλλά και με την καθόλα νόμιμη
διαδικασία από την 26.01.2015.
2.Τα περιουσιακά μου στοιχεία βρίσκονται προ πολλού στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
3.Ο Δήμος Αίγινας με αντιμετώπισε όπως κάθε δημότη. Ο ίδιος, άλλωστε, ο Δήμος
απάντησε στα ανυπόστατα δημοσιεύματα.
4. Δεν εντάχθηκα ποτέ στις 100 δόσεις του "νόμου Βαλαβάνη", όπως συνεχίζουν,
ψευδώς, να επικαλούνται. Είχα ενταχθεί σε πρόγραμμα 12 δόσεων (επί κυβερνήσεως Σαμαρά) για οφειλές στο Δημόσιο, τις οποίες δόσεις και κατέβαλα κανονικώς.
5. Δεν ξέρω τι άλλο θα κατασκευάσουν και δεν με αφορά. Επαναλαμβάνω ότι τα
ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα δεν με αγγίζουν. Πλανώνται αν πιστεύουν ότι
μέσω της σπίλωσης του προσώπου μου θα αφαιρέσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ το ηθικό
πλεονέκτημά του. Το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι προτιμότερο
να σιωπά παρά να παριστάνει τον ηθικό ιεροεξεταστή».
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Δεύτερο κύμα φόρων σε αγρότες,
ακίνητα, ΙΧ

Δ

εύτερο κύμα φόρων
που αφορά τους αγρότες, όσους έχουν
εισοδήματα από ενοίκια, τους
400.000 ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων που τα απέκτησαν την
τελευταία 5ετία και τους γονείς
που τα παιδιά του φοιτούν σε
ιδιωτικά σχολεία προετοιμάζει
η κυβέρνηση.
Οι νέες επιβαρύνσεις θα
έλθουν με τον νέο γύρο των
προαπαιτουμένων έως τα
μέσα Νοεμβρίου, με νέο πολυνομοσχέδιο η προετοιμασία του οποίου έχει ξεκινήσει
ή με υπουργικές αποφάσεις.
Oπως αναφέρει το Βήμα, οι πρώτες αποφάσεις θα είναι η επιβολή τελών κυκλοφορίας στα «πράσινα» ΙΧ που μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν επειδή δεν επιβάρυναν το περιβάλλον και η περικοπή κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Βήμα» από το επίδομα θέρμανσης θα κοπούν τον
εφετινό χειμώνα 150 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπάρχουν δικαιούχοι που έχουν πάρει
επίδομα για πετρέλαιο του περσινού χειμώνα
Μένει το 23% στα σχολεία;
«Πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση αποτελούν τα ισοδύναμα που αναζητεί ώστε να
μην εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση ανεξαιρέτως σχολικής βαθμίδας.
Δεν πληρώνουν
Άλλο μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ της εφημερίδας στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένα 5.100.000 ΙΧ
αυτοκίνητα.
Για 560.000 οχήματα έχουν κατατεθεί πινακίδες στην Εφορία. Στους δρόμους
κυκλοφορούν 4.540.000 οχήματα. Από αυτά όμως που κυκλοφορούν, τέλη έχουν
πληρώσει 3.700.000 ιδιοκτήτες ενώ 60.000 οχήματα απαλλάσσονται με τον νόμο
από τα τέλη κυκλοφορίας.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι περίπου 850.000 οχήματα κυκλοφορούν χωρίς να
έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας για το 2015 ή και προηγούμενα έτη.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στην Καραγεώργη Σερβίας φαίνεται να έχουν καταλήξει στα εξής:
Να παραμείνουν ίδια τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ που έχουν κυκλοφορήσει πριν
από τον Νοέμβριο του 2010 και να υπάρξουν αλλαγές – αυξήσεις σε τέλη κυκλοφορίας οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που εξαιρούνταν έως τώρα ή επιβαρύνονται με πολύ χαμηλά τέλη.
Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών σε πρώτη φάση θέλει να επιβάλει τέλη κυκλοφορίας σε αυτά τα 60.000 οχήματα που απαλλάσσονται σήμερα,
και να αυξηθούν τα τέλη ανά μικρογραμμάριο CO2 σε περίπου 400.000 οχήματα
που έχουν πωληθεί από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά που θεωρούνται σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Το επίδομα πετρελαίου
Κάτω από τους μισούς δικαιούχους σε σχέση με πέρυσι θα πάρουν εφέτος επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει καταλήξει, όπως αναφέρει η εφημερίδα, στα νέα
αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα ισχύσουν εφέτος.
Πλέον καταργείται η προκαταβολή του 25% ενώ μειώνεται η επιδότηση σε 25
λεπτά (από 35 λεπτά) ανά λίτρο.
Με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια επίδομα θα δικαιούνται έγγαμος με δύο παιδιά
εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 24.000 ευρώ (από 46.000 ευρώ πέρυσι)
και η περιουσία του δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 200.000 ευρώ.
Στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή καταργείται η απαλλαγή του αγροτικού
πετρελαίου από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε δύο δόσεις.
Εφέτος αυξάνεται στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο από 66 ευρώ και από τον Οκτώβριο του 2016 θα ανέβει στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο.
Με το πολυνομοσχέδιο του Νοεμβρίου πρόκειται να αυξηθεί και ο συντελεστής του
φόρου εισοδήματος για τους αγρότες στο 20% από 13% το 2016 και στο 26% για το
2017.
Νέα κλίμακα για τα ενοίκια
Στην Καραγεώργη Σερβίας προετοιμάζουν τη νέα κλίμακα φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια. Για χαμηλό ετήσιο εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ ο φορολογικός
συντελεστής θα είναι χαμηλός (π.χ.) 5%, για εισοδήματα από 5.000 έως 12.000
ευρώ ο συντελεστής θα ανέβει στο 15% και για υψηλότερα εισοδήματα θα ανέβει
στο 35%.
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Πλημμύρες στην Αττική : Για δεύτερη
συνεχή χρονιά «πιάστηκαν στον ύπνο»
Κεντρικό Κράτος και Περιφέρεια
Ζητούμενο παραμένει ο ολοκληρωμένος
σχεδιασμός που προεκλογικά η Ρ. Δούρου
έλεγε ότι θα εκπονήσει σε έξι μήνες …

Γ

ια σοβαρές ευθύνες της
Κεντρικής Διοίκησης
στην αντιπλημμυρική
θωράκιση της Αττικής που σε
καμία περίπτωση όμως δεν
απαλλάσσουν των ευθυνών
της και τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, έκανε λόγο κατά
τη διάρκεια του χθεσινού Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
ο Γιάννης Σγουρός.
Ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης τόνισε ότι κεντρικό κράτος και περιφέρεια πιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ύπνο και
τους επέκρινε ότι αναλώθηκαν σε επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική διαχείριση της θεομηνίας, με αφορμή την πληθώρα των ανακοινώσεων που εκδόθηκαν (ακόμη και κοινών),
χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα για τους πολίτες της Αττικής.
Ο κ. Σγουρός τόνισε ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Αττική έχει αδιαμφισβήτητα το κεντρικό κράτος, για τον τρόπο με τον οποίο
δομήθηκε, επεκτάθηκε και εν τέλει αναπτύχθηκε η πληθυσμιακά μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες, όπως επίσης και για το γεγονός ότι έχει διασκορπίσει σε κάθε «πιθανό και απίθανο» φορέα την αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής
προστασίας.
Ακόμη επανέλαβε ότι απαιτούνται πάνω από δύο δις ευρώ για να αποκτήσει η Αττική
επαρκή θωράκιση και προστασία και ότι η παράταξή του θα υπερψηφίσει έργα και μελέτες που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.
Αναφερόμενος στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που πρέπει να εκπονηθεί ο Γ. Σγουρός υπενθύμισε το υπόμνημα που κατέθεσε πέρσι τέτοια εποχή, προϊόν επεξεργασίας
από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί.
Ζήτησε μάλιστα να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τα αντιπλημμυρικά έργα
και μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας
διοίκησης.
Τέλος ο κ. Σγουρός υπενθύμισε δηλώσεις που είχε κάνει η κα Δούρου τον Απρίλιο του
2014, όταν έλεγε ότι θα έχει ολοκληρώσει τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Αττικής σε
έξι μήνες (!). Έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ο σχεδιασμός παραμένει ακόμη στα μπετά…

Σε κρίσιμη κατάσταση από άγριο
ξυλοδαρμό 2χρονο αγοράκι

Κ

ρίθηκε επιβεβλημένη η
μεταφορά του στο
Γενικό
Νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός ενός αγοριού, μόλις
δύο ετών, από τον πατέρα του,
όπως καταγγέλλει η ίδια του η
μητέρα.
Το παιδί από το Κιάτο μετατέθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου διασωληνώθηκε και
κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
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Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος ο
Δήμος Γλυφάδας

Δ

ωρεάν μαστογραφικό
έλεγχο σε ανασφάλιστες γυναίκες προσφέρει ο Δήμος Γλυφάδας, σε
συνεργασία με την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρία και το
Σύλλογο Γυναικών «Μαζί για τη
ζωή». Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κινητή μονάδα
μαστογράφου, στο Κοινωνικό
Ιατρείο του Δήμου (Μυστρά 1),
τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3
Νοεμβρίου 2015, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2109602054 (9.00-14.00).
Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες
της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζεται σε 4.500. Παρά την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπισή της τα
τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα, αφού η πλειοψηφία των ασθενών θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια και αυτά θα επηρεαστούν ελάχιστα σε ότι αφορά την
ποιότητα τους.
Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν η
σημαντική πρόοδος της ιατρικής επιστήμης που οδήγησε σε πιο αποτελεσματικές και
περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις
συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια,
τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.
Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία φαίνεται να
μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει το 30%. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες συνιστούν στις γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών να υποβάλλονται σε τακτικό προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία κάθε ένα ή δύο χρόνια. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα έχει χαμηλή δόση
ακτινοβολίας.
Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο:
Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών
Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες
Να μην έχουν ιστορικό καρκίνο μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό
Να μην είναι σε έμμηνο ρήση (περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 ημέρες μετά)

108 δισ. ευρώ εξαφανίστηκαν
λόγω κρίσης

Σ

τα 26,9 δισ. ευρω υπολογίζονται τα με τρητά πο υ κυκλο φ ορο ύν
α υτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ανακυκλού μενα κρατού ν στη ζωή
τ ην οικονομία, γράφ ει ρεπορτάζ της Καθ ημερινή ς της Κυριακής.
Η εφ ημ ερίδα αν αφ έρει ότι από το 2009 οπότ ε και ξ εκίνησε η κρίση,
έχου ν εξαφ ανιστε ί 108 δις. ε υρώ, από τα οποία τα 42 δισ. εξαφ ανίστηκαν μόνο το τελ ευταίο 12μ ηνο , π ερίοδ ος κατά την οποία επανή λθε η ανησυχία γ ια έξοδ ο της χώρας από το ευρώ.
Ε ν τω μεταξύ, παρά τα capital con trol s οι εκρο ές συν εχίστηκαν. Το ν
Ιούλιο οι κατα θέ σεις μειώθηκαν κατά 1,3 δις. ευρω και τον Αύγου στο
κατά 9 37 εκατομμύρια. Τραπεζικές π ηγές αν αφ έρουν μ άλιστα ότι δεν
υπά ρχει ενδεχόμε νο άρσης των κεφ αλαιακώ ν ελέγχων στις αρχές του
2016.
Οι ίδιες πήγες μάλ ιστα θεωρο ύν ότ ι η άρση τω ν ελέγχω ν εί ναι δύσκο λο να επιτευχθεί ακόμ α και στα μ έσα του επόμεν ου έτο υς.
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Τέλη κυκλοφορίας από 30 έως 200 ευρώ
- Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα

Ό

λα δείχνουν πως τα τέλη
κυκλοφορίας του 2016 θα
είναι... φουσκωμένα σε
σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας για
το 2015. Σύμφωνα με δημοσίευμα
του Ελεύθερου Τύπου, οι αυξήσεις
θα κυμαίνονται από 30 έως και 200
ευρώ και θα αφορούν φορολογούμενους που έχουν υβριδικά ή
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς
επίσης και βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα ηλικίας μέχρι 5 ετών με
κινητήρες άνω των 1.800 κυβικών.
Εξετάζεται επίσης η επιβολή τελών κυκλοφορίας στο μισό των αντίστοιχων βενζινοκίνητων για τα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. μεσαίου κυβισμού, τα οποία είχαν μηδενικά τέλη
λόγω εκπομπής χαμηλών ρύπων. Οι επιβαρύνσεις θα επιβληθούν μέσω των νέων
ρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο για τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2016.
Όπως ήδη έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει από φέτος τις απαλλαγές από τα τέλη
κυκλοφορίας που ισχύουν για τα ηλεκτροκίνητα και τα υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς
επίσης και για τα πετρελαιοκίνητα I.X. αυτοκίνητα που εκπέμπουν πολύ χαμηλούς
ρύπους. Επιπλέον, προτίθεται να αυξήσει τα τέλη για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που
είναι ακριβά, όπως για παράδειγμα τα καινούργια μεγάλου κυβισμού ή τα μεταχειρισμένα μεγάλου κυβισμού που εξακολουθούν να πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγήσεις που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών
προβλέπουν:
1) Επιβολή τελών κυκλοφορίας από 30 έως 50 ευρώ στα υβριδικά και ηλεκτροκίνητα
ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία σήμερα απαλλάσσονται από τα τέλη
2) Αυξήσεις τελών κυκλοφορίας από 50 έως 200 ευρώ για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με κινητήρες 1.800 κυβικών εκατοστών και άνω, είτε καινούργια
είτε μεταχειρισμένα «ηλικίας» μέχρι 5 ετών, τα οποία εξακολουθούν να πωλούνται σε
σχετικά υψηλές τιμές. Παράλληλα, επιβολή του μισού τέλους (σε σχέση με τα αντίστοιχα
βενζινοκίνητα) για τα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.
3) Μειώσεις τελών κυκλοφορίας για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. αυτοκίνητα
μικρού κυβισμού και χαμηλής αξίας, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς επίσης και για
αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού που είναι πολύ παλαιά και πωλούνται πλέον
σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα ώστε τα νέα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 να αναρτηθούν μέσα στον Νοέμβριο στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα
ΤΑΧΙSΝΕΤ.

θριάσιο-9

Άρχισε η ανάλυση των μαύρων κουτιών
του Airbus - Mπορεί να διαρκέσει μήνες

Ο

Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ζήτησε από όλους να περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας προτού προβούν σε εικασίες για τις πιθανές αιτίες της συντριβής του αεροσκάφους
Άρχισε σήμερα Κυριακή, από Αιγυπτίους εμπειρογνώμονες, η εξέταση του περιεχομένου των δύο μαύρων κουτιών του ρωσικού Airbus A321 που συνετρίβη το Σάββατο
στη χερσόνησο του Σινά με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 224 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα. Mέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 175 σοροί.
Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Ρόιτερς που βρισκόταν στο υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Αιγύπτου είπε ότι είδε τους αναλυτές να φεύγουν από τη μονάδα
τεχνικής ανάλυσης η οποία επιβεβαίωσε ότι έχουν αρχίσει την εξέταση των μαύρων
κουτιών.
Την ίδια ώρα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ζήτησε από όλους να
περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας προτού προβούν σε εικασίες για τις πιθανές
αιτίες της συντριβής του αεροσκάφους.
"Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αφήσουμε τους ειδικούς να εργαστούν και να
μην αναφερόμαστε σε αιτίες καθώς αυτό ακριβώς αποτελεί το αντικείμενο μιας μεγάλης, περίπλοκης τεχνικής έρευνας" είπε απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού,
σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο MENA.
"Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα που απαιτεί τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
και ερευνών που μπορεί να κρατήσουν μήνες", συνέχισε.
Οι Ρώσοι ερευνητές, από την πλευρά τους, θα εξετάσουν όλα τα πιθανά σενάρια της
συντριβής, όπως διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερευνών της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Μάρκιν.
Ο εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει τα τεχνικά έγγραφα
του αεροσκάφους που κατέπεσε, για όλη την περίοδο της χρήσης του, και έχουν πάρει
καταθέσεις από τους υπαλλήλους που ήταν υπεύθυνοι για τη συντήρηση των αεροσκαφών της εταιρείας Kogalymavia καθώς επίσης και από το πλήρωμα μιας πρόσφατης
πτήσης της ίδιας εταιρείας.
Οι ρωσικές αρχές έδωσαν εντολή στην αεροπορική εταιρεία Kogalymavia να
προχωρήσει σε έλεγχο όλων των αεροσκαφών τύπου Airbus A321 που διαθέτει, ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας THC Holding.
Εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στη Ρωσία για τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας
που στην πλειονότητά τους ήταν Ρώσοι.

«Ξεπαγώνουν» εξώσεις, πλειστηριασμοί,
κατασχέσεις - Τι ισχύει για την πρώτη κατοικία

Α

πελευθερώνονται από αύριο όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις, ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης να μην παρατείνει τη σχετική αναστολή, η οποία είχε αποφασισθεί στις 21 Ιουλίου 2015, λόγω
των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομίας ξεκαθαρίζει πως η πρώτη κατοικία θα εξακολουθήσει να προστατεύεται και τονίζει πως αναζητείται
οριστική λύση στο ζήτημα.
Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν παρατείνεται εκ νέου η
ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών
ποσών από μετατροπή ποινών». Η εν λόγω απόφαση είχε παραταθεί ήδη τρεις φορές, την
πρώτη μέχρι τις 31 Αυγούστου, τη δεύτερη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και στη συνέχεια
έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. Προέβλεπε δε ότι αναστέλλεται από τις 21 Ιουλίου η διενέργεια
κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων,
εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων.
Έτσι, από αύριο θα επιτρέπονται οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις, αν και όπως διαμηνύουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας αυτό δεν θα αφορά την πρώτη κατοικία, καθώς
θα εξακολουθήσει να ισχύσει το άτυπο μορατόριουμ για την προστασία της.
Όσον αφορά τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές σε τράπεζες, σήμερα
βάσει του νόμου η προστασία από τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης παρέχεται μόνο
μέσω του νόμου 3869/2010, του γνωστού ως νόμου Κατσέλη.
Η οριζόντια προστασία για τους ενήμερους δανειολήπτες, χωρίς δικαστική ρύθμιση χρεών
με βάση εισοδηματικά κριτήρια και αξία ακίνητης περιουσίας, γνωστή ως ρύθμιση Χατζηδάκη, ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Παράταση στην εν λόγω ρύθμιση δεν δόθηκε
ποτέ με νομοθετική διάταξη. Ωστόσο, ατύπως αυτή εξακολούθησε να ισχύει, ύστερα από
συνεννόηση της κυβέρνησης με τις τράπεζες. Μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιουλίου
2015 η Ελληνική Ενωση Τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, να
παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με βάση το προϊσχύσαν
νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4224/2013)».
«Όπως δεν γίνονταν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας πριν από την απόφασή αυτή (σ.σ.
την ΚΥΑ) έτσι δεν θα γίνονται και από Δευτέρα», τονίζει από την πλευρά του κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, μιας και η όλη διαδικασία απαιτεί 40 ημέρες μέχρι η υπόθεση να φτάσει ενώπιον του δικαστηρίου, πρακτικά δεν μπορεί να γίνει κανένας πλειστηριασμός πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου. «Εως τότε», διαβεβαιώνουν, θα έχει
δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα».
Έρχονται τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια
Στη ζώνη «κινδύνου», μετά τη μη ανανέωση της ΚΥΑ, μπαίνουν και περίπου 100.000 ασφαλισμένοι με οφειλές στα Ταμεία, οι οποίοι είτε δεν έχουν μπει σε ρύθμιση είτε έχουν μπει και
δεν πληρώνουν τις δόσεις τους, καθώς από τον Δεκέμβριο αρχίζει η διαδικασία για τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια (ηλεκτρονικές κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς) από το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά όσους χρωστούν από 5.000 ευρώ και πάνω. Αξίζει να
σημειωθεί πως τα χρέη που έχουν μεταφερθεί ήδη στο ΚΕΑΟ αντιστοιχούν σε 275.000 οφειλέτες και είναι ύψους 12,9 δισ. ευρώ.
Από αυτούς, αυτή τη στιγμή πάνω από 5.000 ευρώ χρωστούν περίπου οι 100.000 και είναι
αυτοί που μπαίνουν πρώτοι στο «στόχαστρο».
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10-θριάσιο

Τριών αστέρων ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 3-0
την ΑΕ Ζεφυρίου

Μ

Ο Ακράτητος ξαναπήρε φόρα 3-0 τον
Λέοντα

Ξ

ε
τέρματα
που
σημείωσαν οι: Ριζάι(
9’,90’) και ένα ο
Κοπαλάς 11’ο ΠΑΟΚ Μάνδρας
επικράτησε για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας επικράτησε της
ΑΕ Ζεφυρίου με 3-0.
Τον αγώνα διαιτήτευσε ο
Μπούρδος. Βοηθοί: ΠλάκαςΠατέστη.
ΠΑΟΚ
:
Τσέπερης
Κακοσίμος,. Στέρπης, Κουβίδης, Γκιόκας, Θεοδωρόπουλος. Κόρμαλης( 80’ Πανοηλίας ), Μπόνο( 84’ Πετσίτης)
Κοπαλάς( 81’ Παπακωνσταντίνου ) Καζαντζίδης Ριζάι.
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Μανιώτης, Ράγκος, Ντάη, Κίσσας( 23’ Ιακωβίδης) Σπυρίδης , Χαραλάμπους, Χαϊντούτης ( 33’ Πανιηλίδης) Μηλιούλης, Σγφακιανάκης( 64’ Δανιγκέλης Ν.)
Λούφης , Βελής.

αναπήρε μπροστά η
μηχανή του Ακράτητου
του Κώστα Μαργαρίτη
αφού επικράτησε εκτός έδρας
στο γήπεδο πανοράματος του
Λέοντα με 3-0.
Tα τέρματα των πρασίνων
σημείωσαν οι: Καλέμι Ρομάριο
2(67' 78') και Ζησούδης με
φάουλ 41'.
Διαιτητής Δημόπουλος.Βοηθοί: (Ντζουροπάνος-Μάναλης).
ΛΕΩΝ: Μολντοβάν, Δανιηλίδης, Βαμβάτσικος, Μιχαηλίδης, Σαββίδης, Καμαρίτης, Συμεωνίδης(51’Βελέντζας),
Μινοσιάν(46’Μανάρης), Μανουσιάν, Ζαπουνίδης(71’Σαχσανίδης), Αγγελιδάκης.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Δημητρίου, Τζάμος, Ζησούδης, Παναγιώτου,Κοκαβέσης, Αντωνόπουλος, Λουντζής(72’Δράκος), Καλέμι, Χριστοδούλου(55’Τσιγγόπουλος), Τσαλερίδης,
Καπουράνης(66’Δασκαλάκης).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΣΔΑ ΣΩΚΡΆΤΗ ΤΥΡΛΗ
ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-11- ΣΤΙΣ 15:30 ΓΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΌΨΕΙ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ.

ο ντέρμπι της Α΄κατηγορίας του Ασπροπύργου με τον Μανδραικό τελείωσε
ισόπαλο 2-2, ενώ η Ζωφριά συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασμό της επικράτησε και του Πυρρίχιου με 3-0. Στο γειτονικό ντέρμπι της β’ κατηγορίας που
έγινε στα Νεόκτιστα ο Ικαρος επικράτησε σε μάτς γκράν-γκινιόλ του Αίαντα Παραλίας
3-2. Τέλος ο Σκορπιός ξεπέρασε και το εμπόδιο του Μεγαρικού εκτός έδρας και οδηγεί
την κούρσα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Κάλεσμα μικτής παίδων EΠΣΔΑ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ(ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ),ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ, ΑΡΑΜΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΦ/ΟΣ(ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ), ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΚΩΝ.ΟΣ , ΣΚΑΜΑΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ) , ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣ, ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠ/ΟΥ) ,ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ,ΕΡΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ( ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ) ,ΚΑΣΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΛΕΞ/Σ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ), ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ( ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ),
ΦΙΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΙΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ),ΖΑΜΠΕΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ,ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,( ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ),
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝ (ΛΕΩΝ), ΧΑΤΖΗΑΔΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓ).

Η Αργώ Μεγάρων 3-1 την Παν.Ενωση

Η

Αργώ Μεγάρων του Ιερόθεου
Μαργέτη
συνεχίζοντας τις έξοχες
εμφανίσεις της επικράτησε στα
Νεόκτιστα της Πανελευσινιακής
Ενωσης με 3-1.
Τα τέρματα για τους Μεγαρείς
σημείωσαν οι: Μπέλσης(47' 63'),
Ζουμπουρλής 4'. Για λογαριασμό
της Ενωσης σκόραρε οΠέππας
22'.
Η Ενωση αγωνιζόταν με 10 παίκτες απο το 35' αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
ο Στρατούρης.
Διαιτητής ο Παπαχρήστος. Βοηθοί: (Κορέστη- Φούρκας)
ΑΡΓΩ: Ανδρέου, Ζαχαριάς(82’ Τσούνης), Μητρόπουλος, Στρατούρης Σ., Σακκάς,
Δάλλας, Ζωγράφος(84’ Δήμογλης), Καλιπέτσης, Μπέλσης Κ.(46’ Μπέλσης Π.),

Τ

Οι Αγώνες στην Δυτική Αττική(ΕΠΣΔΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 28ης/2015
συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 279
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί
συμπλήρωσης
της
αριθμ.
232/2013 Α.Δ.Σ., ως προς το σκέλος «Εμπόδια επί του πεζοδρομίου στην οδό Παύλου Μελά»
(σχετ.: 57424/40507/24-09-2015
έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής)-(σχετ. 94/2015
Απ. Ε.Π.Ζ.).
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 29η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και
ώρα 19:30 συνήλθε σε Τακτική
το
Δημοτικό
συνεδρίαση
Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ.
πρωτ 31153/23-10-2015, του
Δήμου εγγράφου προσκλήσεως
του Προέδρου που επιδόθηκε σε
κάθε μέλος στις 23-10-2015 και
στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/
2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά
(27) ήτοι:
Παρόντες
1 Β. Παντελάρος
2 Ν. Καραγιάννης Απών
3. Ν. Δαουάχερ
4. Κ. Σταθάς
5. Η. Βαρυτιμιάδης
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς
9. Ι. Ζώτος
10. Σ. Χατζηστεργίου
11. Μ. Χουδελούδης
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά
14. Γ. Ζέρβα
15. Π. Κουβαράς
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου
17 Κ. Τσουκνίδας
18. Δ. Θεοδώρου
19. Ε. Τροχίδης

20. Α. Μποζίκας
21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη
22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα
23. Ε. Ντηνιακός
24. Δ. Τσατσαμπάς Απών
25.Β. Καρατζαφέρης Απών
26. Θ.Σπηλιόπουλος
27.Α. Σκαμπά
28.Η. Δρούλιας
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
Απών
31. Ι. Κέντρης Απών
32. Κ. Ασπρογέρακας
33. Κ. Φουρλής
Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην
συνεδρίαση.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από
τη
διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής.
Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.,
εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των
μελών του Σώματος την υπ΄ αριθμ.
94/2015 ομόφωνη Απόφαση της
Ε.Π.Ζ, με την οποία εγκρίνει την
συμπλήρωση της 232/2013 Απόφασης του Δ.Σ., σύμφωνα με το
αριθμ. 57424/40507/24-09-2015
έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής και τις σχετικές
διατάξεις των Ν. 3463/2006 &
3852/10 και συγκεκριμένα: την
τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων
σήμανσης Ρ40 «Απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση» σε
συνδυασμό με τις αντίστοιχες
πρόσθετες πινακίδες σήμανσης
Πρ-4α «Αρχή ισχύος πινακίδας
Ρ40 που τοποθετείται κάθετα
προς τον άξονα της οδού» και Πρ4γ «Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ40,
που τοποθετείται κάθετα προς τον
άξονα της οδού», η μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 39, επί της οδού
Π. Μελά, στην γωνία του με τον
πεζόδρομο της Στρ. Καραϊσκάκη
και η δεύτερη στο πεζοδρόμιο του
Ο.Τ. 39, επί της οδού Π. Μελά,
στην γωνία του με την μη διανοιγμένη οδό Γράμμου, όπως αποτυπώνεται:- οριζοντιογραφία προ-

τεινόμενης κατάστασης/ μελέτη
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
μας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε
υπόψη την υπ΄ αριθμ. 94/2015
Απόφαση Ε.Π.Ζ, συζήτησε το
θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών
Συμβούλων, όπως καταγράφονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης το Δημοτικό
Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμπλήρωση της 232/2015
Απόφασης του Δ.Σ., ως προς το
σκέλος «Εμπόδια επί του πεζοδρομίου στην οδό Παύλου Μελά» και
συγκεκριμένα: εγκρίνει: την τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων σήμανσης Ρ40 «Απαγορεύεται η στάση
και η στάθμευση» σε συνδυασμό
με τις αντίστοιχες πρόσθετες
πινακίδες σήμανσης Πρ-4α «Αρχή
ισχύος πινακίδας Ρ40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της
οδού» και Πρ-4γ «Τέλος ισχύος
πινακίδας Ρ40, που τοποθετείται
κάθετα προς τον άξονα της οδού»,
η μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 39,
επί της οδού Π. Μελά, στην γωνία
του με τον πεζόδρομο της Στρ.
Καραϊσκάκη και η δεύτερη στο
πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 39, επί της
οδού Π. Μελά, στην γωνία του με
την μη διανοιγμένη οδό Γράμμου,
όπως αποτυπώνεται: - οριζοντιογραφία προτεινόμενης κατάστασης/ μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 94/2015 Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η
οποία επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-10-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Παράταση για την υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ

Π

θριάσιο-11

α ρ α τ ε ί ν ε τα ι
έως και τις 6
Νοεμβρίου η
προθεσμία υποβολής
των δηλώσεων ΦΠΑ,
των οποίων η καταληκτική
προθεσμία
υποβολής είναι η
σημερινή.
Η προθεσμία καταβολής του φόρου, που
τυχόν προκύπτει, από
τις ανωτέρω δηλώσεις
παρατείνεται επίσης
μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου.
Στην
περίπτωση
που επιλεγεί η καταβολή του οφειλόμενου
χρεωστικού
υπολοίπου να γίνει σε δόσεις η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη
δόση.
Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet.
Η ανακοίνωση για την παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ:
Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων παρατείνεται μέχρι και τις
06.11.2015 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική
προθεσμία υποβολής τους είναι η 30.10.2015. Η προθεσμία καταβολής του φόρου, που
τυχόν προκύπτει, από τις ανωτέρω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 06.11.2015.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η καταβολή του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου να
γίνει σε δόσεις η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη δόση. Η
υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet.

Οικονομικό Επιμελητήριο: Να μπει φρένο στην
απελευθέρωση πλειστηριασμών και κατασχέσεων

«

Όχι» σε πλειστηριασμούς
και κατασχέσεις λέει ο πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Κωνσταντίνος Κόλλιας
«με αφορμή την απελευθέρωση όλων των
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που
είχαν ανασταλεί λόγω
capital control», όπως
αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΟΕΕ.
«Η
κυβέρνηση
οφείλει να βάλει φρένο
στην απελευθέρωση
πλειστηριασμών,
κατασχέσεων
και
άλλων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Το πλέγμα προστασίας οφείλει να συνεχιστεί για όλους, μέχρις ότου
η κυβέρνηση ρυθμίσει οριστικά και συνολικά το θέμα των χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων» τονίζει.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είπε ο κ. Κόλλιας, έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του, που αφορά τη ρύθμιση του συνόλου των χρεών των νοικοκυριών προς τρά-

12-θριάσιο

Βίτσας: Σκέψεις για φόρο στο Χρηματιστήριο Παίρνουμε μέτρα, αλλά έχουμε ευαισθησία

«

Το επτάμηνο της διαπραγμάτευσης έγινε πολιτικός και οικονομικός
πόλεμος. Το πρωτάθλημα,
πολιτικά, δεν έχει χαθεί». Αυτό
δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας,
στην εκπομπή Ακραίως του
ΣΚΑΪ με τον Τάκη Χατζή.
Ο κ. Βίτσας πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα της
κυβέρνησης, πως «παίρνουμε
μια σειρά μέτρα, αλλά το σχέδιό μας είναι σε συνεχή διαπραγμάτευση και τα μέτρα που
παίρνουμε δεν σημαίνουν ότι δεν έχουμε ευαισθησία. Είμαστε σε μια διαδικασία
συνεχούς διαπραγμάτευσης».
Για το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ, είπε πως: «είναι στοιχείο εκδημοκρατισμού και διαφάνειας» ενώ για τις συντάξεις "ψάχνουμε τρόπους για ελαφριά μείωση συντάξεων".
Αναφερόμενος στο ασφαλιστικό έριξε τη βόμβα λέγοντας: "Το ασφαλσιτικό δεν μπορεί να λυθεί αύριο το πρωί. Εξετάζουμε την επιβολή φόρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Είναι μια σκέψη για τη λύση του ασφαλιστικού. Είναι στο τραπέζι ο φόρος στο
Χρηματιστήριο".

Γεωργιάδης: Θα αγωνιστώ για να
λογοδοτήσει ο κ. Τσίπρας

Π

υρά κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε από
τη Ρόδο ο υποψήφιος
πρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης.Ο κ. Γεωργιάδης μετέβη
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο
και στο δημαρχείο όπου είχε
συνάντηση με το δήμαρχο της
Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκο.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε βόλτα στο κέντρο της πόλης όπου
και συνομίλησε με πολίτες.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας ότι παρέλαβε μία χώρα, που ήθελε τρεις μήνες για να βρεθεί στις αγορές.
Αναφερόμενος στην Κύπρο, τόνισε ότι «οι Κύπριοι αδερφοί μας απεδείχθησαν πολύ
σοφότεροι ημών και άφησαν τον εκεί Αντώνη Σαμαρά, τον εκεί πρόεδρο της εκεί Νέας
Δημοκρατίας, το Νίκο τον Αναστασιάδη, να κάνει τη δουλειά του και να οδηγήσει την
Κύπρο έξω από την κρίση με ασφάλεια».
«Εδώ, δυστυχώς, πέσαμε στον Τσίπρα ο οποίος ήθελε να πάρει την καρέκλα. Την
πήρε. Και μία χώρα που θα ήταν μέχρι 31 Μαρτίου στις αγορές, είναι στο χειρότερο
μνημόνιο με τα χειρότερα μέτρα», συνέχισε.
«Δεν σας κρύβω ότι αν εκλεγώ αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σκοπεύω, και το λέω
από τώρα, να αγωνιστώ σκληρά για να λογοδοτήσει ο κ. Τσίπρας για τη ζημιά που έκανε
στην Ελλάδα. Δεν θα περάσει ατιμώρητος ο κ.Τσίπρας, αν εγώ είμαι αρχηγός της Νέας
Δημοκρατίας, για τη συντριβή της χώρας μου», υπογράμμισε εν συνεχεία.
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο προσφυγικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι κανείς
δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από τις ανθρώπινες τραγωδίες που εκτυλίσσονται στο
Αιγαίο.
«Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τις κινήσεις που έκανε η Τασία Χριστοδουλοπούλου,
έθεσε σε κίνηση ένα ντόμινο. Το ντόμινο αυτό κινδυνεύει να παρασύρει ολόκληρη τη
χώρα μας σε μία θύελλα», τόνισε ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ.
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Μοσκοβισί και Σουλτς έρχονται στην Αθήνα
με καυτά θέματα στις αποσκευές τους

Α

ν η εβδομάδα που
αρχίζει, δεν ήταν η
τελευταία πριν το
κρίσιμο Eurogroup, πράγμα
που σημαίνει ότι όλα τα ανοιχτά
θέματα εκτιμάται πως θα έχουν
κλείσει ως τότε είτε μέσα από
τη διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς είτε μέσω πολιτικής
λύσης (π.χ. στο θέμα των πλειστηριασμών α’ κατοικίας)…
Αν την Τρίτη δεν ερχόταν
στην Αθήνα ο «υπουργός Οικονομικών» της Ε.Ε., ο Επίτροπος Μοσκοβισί, η έλευση του οποίου συνδέεται από την
κυβέρνηση με την προώθηση 4 θεμάτων (πλειστηριασμοί, χρέος, ανακεφαλαιοποίηση,
ΦΠΑ στην εκπαίδευση)…
…τότε δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η εβδομάδα θα ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη
από την κυβέρνηση σε δράσεις για την αντιμετώπιση του εκρηκτικού πια, προσφυγικού
ζητήματος. Προς το σκοπό αυτό συντείνει άλλωστε η τριήμερη επίσκεψη του Μάρτιν
Σουλτς στην Ελλάδα και όλα αυτά που θα γίνουν από κοινού με τον Αλέξη Τσίπρα.
Κατά πληροφορίες, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί τους και ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν θα
παρακολουθήσουν από το «Ελ. Βενιζέλος» την οργανωμένη αναχώρηση ομάδας προσφύγων για τη μικρή αυτή ευρωπαϊκή χώρα –κίνηση που πρέπει να βρει μιμητές δίχως
άλλο. Επίσης, ο Γερμανός πολιτικός, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό και τον
αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, αλλά και εθελοντικές οργανώσεις θα επισκεφθεί το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου.
Την Πέμπτη, οι κοινές δράσεις Τσίπρα -Σουλτς θα κορυφωθούν με την επίσκεψη στο
νησί της Μυτιλήνης και την επομένη, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων εκείνων που είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του ανθρωπιστικού ζητήματος: Εκκλησία, Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, εθελοντικές
οργανώσεις.
Ερώτημα παραμένει αν οι εταίροι θα μπορέσουν να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί
κανείς να είναι τόσο αυστηρός με την τήρηση του προγράμματος σε μια χώρα που δέχεται τόσο μεγάλες προσφυγικές ροές, με τις συνακόλουθες συνέπειες. Η Κομισιόν περιορίζεται σε… χρησμούς, αντιθέτως το Βερολίνο, δια του εκπροσώπου του Β. Σόιμπλε,
δηλώνει ότι η συμφωνία του Ιουλίου περιλαμβάνει, ήδη, πολλή ευελιξία και δεν υπάρχει
λόγος να υπάρξει παρέκκλιση εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης !

Στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς στις 3 Νοεμβρίου

Π

ροειδοποιητική
στάση
εργασίας για την
ερχόμενη Τρίτη 3
Νοεμβρίου, από
τις 21:00 έως τη
λήξη της κυκλοφορίας, αποφάσισαν
οι εργαζόμενοι στα
μέσα
σταθερής
τροχιάς της Αθήνας, «καταγγέλλοντας 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 εκτιμούν 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 προβλήματα των «ελλείψεων σε
τροχαίο υλικό στην Γραμμή 1, καθώς και στο χρονίζον πρόβλημα της παραλαβής των
συρμών 3ης σειράς στο Μετρό».
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Σε 48ωρη απεργία η ΠΝΟ

Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία τη
Δευτέρα και την Τρίτη

Ό

λα τα πλοία θα παραμείνουν με δεμένους
κάβους και δεν θα
εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο,
τονίζει με ανακοίνωσή της για
τους επιβάτες των επιβατηγών
πλοίων η Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ), που έχει
εξαγγείλει 48ωρη απεργία για
τη Δευτέρα και την Τρίτη, 2-3
Νοεμβρίου.
Παράλληλα η ΠΝΟ καλεί ειδικά τις εταιρείες των πλοίων που
μεταφέρουν πρόσφυγες, να το κάνουν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία ζητεί την κατανόηση και τη συμπαράσταση των
πολιτών, διότι, όπως αναφέρει, «ο αγώνας ο οποίος τώρα αρχίζει δεν είναι αγώνας που
αφορά μόνον τους Έλληνες ναυτεργάτες αλλά αφορά όλη την ελληνική κοινωνία».
«Οι ναυτεργάτες δεν διεκδικούν τίποτε νέο, απλά ορθώνουν το ανάστημά τους ενάντια στη λαίλαπα των μνημονίων και στις νέες απαιτήσεις της τρόικας» σημειώνεται στην
ανακοίνωση.
«Η διάλυση του ΝΑΤ, η κατεδάφιση του ΚΕΑΝ, η αποψίλωση των οργανικών συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων σε βάρος της ασφάλειας των δρομολογίων και των επιβατών, ο ευτελισμός των συντάξεων, η οξυνόμενη και διογκούμενη συνεχώς ανεργία
του κλάδου, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η συνεχής παραβίαση των όρων εργασίας,
η συνεχής υποβάθμιση των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτεργατών, η προσπάθεια
εξάρθρωσης και εκμηδενισμού των κεκτημένων του κλάδου και η σιωπηρή ανοχή και
αδιαφορία των Υπευθύνων και του Κράτους, δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.
» Η επερχόμενη νέα χιονοστιβάδα των πρόσθετων αντεργατικών μέτρων και πολιτικών δεν αφήνουν περιθώρια για άλλες επιλογές» καταλήγει η ΠΝΟ.

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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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

