
Δύναμη Ζωής: Απαρά-
δεκτη και καταδικαστέα
η επίθεση κατά του Γ.

Κουμουτσάκου

ΜΜέέλληη  ττηηςς  ΧΧΑΑ  δδυυοο  ααππόό
ττοουυςς  ««44»»  πποουυ  εεππιιττέέθθηη--

κκαανν  σσττοονν  ΚΚοουυμμοουυττσσάάκκοο
--  ΘΘέέμμαα  χχρρόόννοουυ  ηη
σσύύλλλληηψψηη  ττοουυςς

ΣΑΤΕ: Να εφαρμόζουν οι
ΔΟΥ το συμψηφισμό
χρεών επιχειρήσεων

προς το δημόσιο

“Το τεράστιο ζήτημα, εθνικό και ηθικό, που ήγειρε
ο κ. Υπουργός, δεν κλείνει, ούτε με δηλώσεις

καταδίκης ούτε με τη δήθεν δικαιολογία που προ-
βάλλεται, πως εξέφρασε προσωπικές του απόψεις”

Μάλιστα, οι δυο απ’
αυτούς είναι γνωστά

μέλη της Χρυσής
Αυγής, και είχαν συμμε-
τάσχει και στα επεισό-
δια έξω απο το Εφετείο

τον Ιούλιο του 2014,
οπου είχαν χτυπηθεί
δυο φωτορεπόρτερ.

Στην Ελευσίνα η πέμ-
πτη μεγαλύτερη
θαλαμηγός του

κόσμου
Αναστέλλεται η κατε-
δάφιση αυθαιρέτων
μέχρι την κύρωση
δασικών χαρτών

Δωρέαν γεύμα για τους
μαθητές εξήγγειλε 

η Φωτίου
Σάλος από τα περιστατικά ασέλ-
γειας σε σχολεία - Δεν απολύον-

ται και πληρώνονται 
οι παιδόφιλοι

Πρόεδρος ΔΕΗ: Αν δεν
πληρώσουν οι μπα-

ταχτσήδες τα χρέη τους
θα αυξηθούν τα τιμολόγια
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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 6 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,

2105580394

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

Αχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ Αθηνών 23, 2102465432

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 2102481114

Χαϊδάρι
Χαλέπη Μαρία Δ. Ηρώων Πολυτεχνείου 27,

2105822028

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυριως Ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 11
εως 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 54%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λεονάρδος

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρ-
εμπόδιση της Εκμετάλλευσης

του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις
Ένοπλες Συγκρούσεις

Μέλη της ΧΑ δυο από τους «4» που επιτέθηκαν στον
Κουμουτσάκο - Θέμα χρόνου η σύλληψη τους

Τα δύο μέλη της ΧΑ τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο και σε
βάρος τους είχε σχηματισθεί

δικογραφία. Σύμφωνα με τον Νίκο
Τόσκα η σύλληψη τους είναι θέμα χρό-
νου.

Ταυτοποιήθηκαν τα τέσσερα άτομα
που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του
βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Κουμουτσά-
κου. Μάλιστα, οι δυο απ’ αυτούς είναι
γνωστά μέλη της Χρυσής Αυγής, και
είχαν συμμετάσχει και στα επεισόδια
έξω απο το Εφετείο τον Ιούλιο του
2014, οπου είχαν χτυπηθεί δυο φωτορ-
επόρτερ. 

Τα δύο μέλη της ΧΑ τον περασμένο
Σεπτέμβριο και σε βάρος τους είχε
σχηματισθεί δικογραφία. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα η σύλληψη τους
είναι θέμα χρόνου. 

Ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ότι ξέρει ότι τα άτομα που του επιτέθηκαν είναι μέλη της ΧΑ, καθώς
όπως εξήγησε, μαζί τους ήταν ο βουλευτής του κόμματος Αντώνης Γρέγος, στον οποίο θα καταθέσει μήνυση. 

«Επειδή ήμουν εκεί, τόσο η φρασεολογία όσο και οι πρακτικές αλλά και το γεγονός ότι δίπλα σε αυτή την ομάδα που
ξεκίνησε τις βιαιοπραγίες ένα λεπτό πριν ήταν μαζί τους ο βουλευτής Γρέγος με κάνουν να το πιστεύω» ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά ο Γιώργος Κουμουτσάκος προκληθείς από βουλευτές της ΧΑ.

«Με μια γενικόλογη δήλωση ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκος, με ενέπλεξε στην επίθεση εναντίον του. Είναι
ψευδές και συκοφαντικό αυτό και επειδή εκλέγομαι από το 2012 και σέβομαι τους πολίτες που με τιμούν, του ζητώ να
με αποκαταστήσει άμεσα και να ανακαλέσει», απάντησε ο βουλευτής της ΧΑ. Αλλιώς, προειδοποίησε ότι θα υποβάλ-
λει μήνυση και θα καταθέσει αγωγή εναντίον του.

Σύμφωνα πληροφορίες, η ομάδα της ΧΑ ξεκίνησε από πέντε λεωφορεία από τη Δυτική Αττική στην πλατεία Συντάγ-
ματος. Ανάμεσα τους και το άτομο που φέρεται να πρωταγωνιστεί στον ξυλοδαρμό του κ. Κουμουτσάκου γρονθο-
κοπώντας τον. Το άτομο αυτό έχει το προσωνύμιο «γυμναστής». 

Σημειώνεται ότι η αστυνομία με ανακοίνωσή της απάντησε στις επικρίσεις ότι οι αστυνομικοί δεν προστάτευσαν απο-
τελεσματικά τον βουλευτή της ΝΔ. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:
«Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχουν ήδη επιληφθεί και διερευνούν το περι-

στατικό βιαιοπραγίας σε βάρος βουλευτών, που έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, προ-
κειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

»Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο ενήργησαν άμεσα με πρωταρχικό μέλημα να προφυλάξουν
τη σωματική ακεραιότητα των βουλευτών και λοιπών ατόμων που δέχονταν επιθέσεις.»

Τακτοποιήθηκε η οφειλή
του καζίνου Λουτρακίου

προς το Δημόσιο

Ανοιξε και επαναλειτουργεί το Καζίνο Λουτρακίου, ύστε-
ρα από την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, ύψους
περίπου 2 εκατ. ευρώ, στην Επιτροπή Εποπτείας και

Ελέγχου Παιγνίων από την Club Hotel Casino Loutraki, το από-
γευμα της Πέμπτης.

Παράλληλα, η διοίκηση του Καζίνο Λουτρακίου με επιστολή
της στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τον
πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την υπουργό
Τουρισμού, ενημερώνει για τα αίτια που προκάλεσαν το
προσωρινό πρόβλημα με την αναστολή λειτουργίας της
επιχείρησης και ζητά την οριστική επίλυση του θέματος.

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «μια αδιάφορη
τυπολατρική και εχθρική προς το επιχειρείν δημόσια διοίκηση,
με πρόφαση μια παράνομη καθ' ολοκληρίαν σύμβαση, με την
οποία επεβλήθη ποσοστό 13% φόρου παιγνίων, πλέον του
νομίμως προβλεπομένου ποσοστού 20% στην διοικητική άδεια
παραχώρησης λειτουργίας της επιχείρησης και του πρόσθετου
ποσοστού 2% το οποίο νομοθετικά επεβλήθη κατά τον
Νοέμβριο του 2012, οδηγεί σε οριστικό κλείσιμο την επιχείρηση
του Καζίνο».

Επίσης, σημειώνεται η προσφορά της επιχείρησης στην
εθνική οικονομία, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το δήμο
Λουτρακίου και σημειώνει πως σήμερα απασχολεί 1.300
εργαζόμενους, δημιουργώντας δαπάνες στην περιοχή του
Λουτρακίου και της Κορίνθου άνω των 50.000.000 ευρώ
ετησίως, αποτελώντας σημαντική και αναντικατάστατη πηγή
εσόδων.

Επισημαίνεται ότι, «η Διοίκηση συμπεριφέρεται άκρως
τυπολατρικά, αρνούμενη να εξετάσει από της ενάρξεως της
οικονομικής κρίσης της χώρας και να δώσει λύση στη διαφορά,
που προκύπτει από την παράνομη για εμάς διοικητική
σύμβαση του έτους 1996, με την ουσιαστική προσαρμογή του
ποσοστού επί του φόρου παιγνίων που μας βαρύνει, συνεπεία
της ανωτέρω συμβάσεως με αποτέλεσμα να καθίσταται η
επιχείρηση άκρως ζημιογόνα».

Αναφέρουν ότι οι συσσωρευμένες ζημίες από το 2010 έως

και το Σεπτέμβριο του 2015 ανέρχονται προ αποσβέσεων σε
19.942.848 ευρώ και οι φόροι που καταβλήθηκαν ή χρεώθηκαν
πλέον του 22% φτάνουν τα 56.055.716 ευρώ και πρόκειται για
ποσό -όπως αναφέρουν- «που θα κάλυπτε όλες τις μέχρι
σήμερα εκκρεμείς υποχρεώσεις της εταιρείας και θα την
καθιστούσε βιώσιμη».

Κάνουν λόγο για εχθρική συμπεριφορά προς το καζίνο
Λουτρακίου έναντι του Καζίνο Πάρνηθας, τόσο ως προς το
εισιτήριο που ήταν στην μισή τιμή ώς το 2012 και «χρειάστηκε
μακροχρόνιος αγώνας ενώπιον των Ευρωπαϊκών Αρχών για να
ισοσκελισθεί», όσο και προς το φόρο, αφού «ο συνολικός
φόρος παιγνίων που επιβάλλεται σ' ένα επαρχιακό καζίνο που
απέχει 100 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας ανέρχεται στο 35%,
ενώ σε καζίνο της Αττικής που απέχει μόνο 16 χλμ. από το
κέντρο ανέρχεται σε 32%, και ουδέν πράττει προκειμένου ν'
αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία...».

Γίνεται λόγος ότι οι μέτοχοι για την αντιμετώπιση της
κατάστασης ήδη συνεισέφεραν το ποσό των 12.000.000 ευρώ
τα δύο τελευταία χρόνια και υπογραμμίζουν πως «ως τελευταία
λύση και προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρηση προσέφυγε
ενώπιον των Δικαστηρίων και χρειάστηκαν δύο χρόνια για να
εκδοθεί απόφαση που έκρινε αναρμόδιο το δικαστήριο των
Αθηνών και μάς παρέπεμψε στο δικαστήριο της Τριπόλεως».

Παρά ταύτα, αναφέρουν ότι το δικαστήριο των Αθηνών
δέχθηκε την αναστολή της καθημερινής καταβολής του 13% και
συμπληρώνουν ότι «η αρμόδια Επιτροπή σιωπηρώς απέρριψε
τη σχετική αίτησή μας για τη λήψη διοικητικών μέτρων και
ενεργειών, ώστε να συνεχιστεί η αναστολή πληρωμής και να
επιτευχθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης και προέβη στην
αναστολή λειτουργίας μας, αδιαφορώντας για την αδυναμία
πληρωμής των εργαζομένων, την τεράστια ζημία που θα
προκύψει στη πόλη του Λουτρακίου, την ζημία για το Ελληνικό
Δημόσιο».

Ζητούν από την Επιτροπή Παιγνίων και την πολιτική ηγεσία
«να αναθεωρήσετε την απόφασή σας, προκειμένου να
επαναλειτουργήσει άμεσα η Επιχείρηση και να συμφωνήσετε
για την προσωρινή διοικητική παράταση της αναστολής
καταβολής του 13% μέχρι οριστικής αποφάσεως των αρμοδίων
δικαστηρίων ή άλλως να διεξαχθούν άμεσα συζητήσεις για την
αναθεώρηση της ήδη προσβαλλομένης συμβάσεως».

Και καταλήγει η επιστολή αναφέροντας, «αναμένοντας την
απόφασή σας, και προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος να μας
απαντήσετε στο αίτημά μας, σάς δηλώνουμε ότι θα
καταβάλλουμε άμεσα τα οφειλόμενα ποσά εις βάρος της
καταβολής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μας».



Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 θριάσιο-3      

ΝΔ: Φασιστοειδή προπηλάκισαν και
χτύπησαν τον Κουμουτσάκο

«Φασιστοειδή επιτέθη-
καν, προπηλάκισαν και
χτύπησαν τον Γιώργο

Κουμουτσάκο. Τραμπούκοι
αποπειράθηκαν, επίσης, να
χτυπήσουν και τον Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη», αναφέρει η Νέα
Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της,
με αφορμή τον ξυλοδαρμό του
κ. Κουμουτσάκο έξω από τη
Βουλή.

Η ΝΔ σε ανακοίνωσή της
καλεί «την κυβέρνηση και τους υπουργούς που τροφοδοτούν με τις δηλώσεις τους τα
φασιστοειδή, να συνέλθουν και να ανακαλέσουν τις ύβρεις που εκτόξευσαν εναντίον του
Ποντιακού Ελληνισμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:
Φασιστοειδή, που εκμεταλλεύτηκαν τη δικαιολογημένη κινητοποίηση των Ποντίων

εναντίον των ανιστόρητων και προκλητικών δηλώσεων Φίλη, επιτέθηκαν, προπηλάκι-
σαν και χτύπησαν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Κουμουτσάκο, ο οποίος ως
διπλωμάτης έχει δώσει αγώνα για την υποστήριξη των Δικαίων του Ποντιακού Ελληνι-
σμού. Τραμπούκοι αποπειράθηκαν, επίσης, να χτυπήσουν και το βουλευτή κ. Μ. Βαρ-
βιτσιώτη.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τους τραμπουκισμούς και καλούμε όλες τις
πολιτικές δυνάμεις να πράξουν το ίδιο.

Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να προχωρήσει άμεσα στη σύλληψη και την παρα-
πομπή των δραστών στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Καλούμε τέλος την κυβέρνηση και τους υπουργούς που τροφοδοτούν με τις δηλώσεις
τους τα φασιστοειδή, να συνέλθουν και να ανακαλέσουν τις ύβρεις που εκτόξευσαν
εναντίον του Ποντιακού Ελληνισμού.

Φασιστική εισβολή της ομάδας «Ρουβίκωνας»
στην εκδήλωση για το βιβλίο Παπανδρέου

"Πάγκαλε μαζί τα φάγαμε;"
φώναζαν οι κρανοφόροι
απευθυνόμενοι στον

πρώην υπουργό
Εισβολή της αντιεξουσιαστι-

κής ομάδας "Ρουβίκωνας" στον
πολυχώρο ΙΑΝΟS στην οδό
Σταδίου το απόγευμα, καθώς
ήταν σε εξέλιξη η παρουσίαση
του βιβλίου της Μαργαρίτας
Παπανδρέου "Έρωτας και
Εξουσία". Η εκδήλωση διακόπ-
ηκε προς στιγμήν, ενώ στην
αίθουσα επικράτησε αναστάτωση. 

Την ώρα της εισβολής στο βήμα ήταν ο επί σειρά ετών υπουργός του ΠΑΣΟΚ και
συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου Θόδωρος Πάγκαλος. "Πάγκαλε μαζί τα φάγαμε;"
φώναζαν oι κρανοφόροι απευθυνόμενοι στον πρώην υπουργό. 

Οι κρανοφόροι πέταξαν επίσης φέιγ βολάν με το σύνθημα "Πάνω στα όχι των λαών
οι κωλοτούμπες των αριστερών".

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ημερίδα στο Δήμο

Μεγαρέων, με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ημε-
ρίδα στο Δήμο Μεγαρέων, με
θέμα την ασφάλεια στο
διαδίκτυο

Το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας, σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος, διοργάνωσε
σήμερα (4-11-2015) ημερίδα
στο Δήμο Μεγαρέων με θέμα
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου
Μεγαρέων «Γαλαξίας» και απευθυνόταν σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, που επιθ-
υμούσαν να μάθουν περισσότερα για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων
του ψηφιακού κόσμου και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Βασικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, ενώ συμμετείχαν και εξειδι-
κευμένοι αξιωματικοί.

Οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας αυτής, ήταν:
Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ο σκοπός διοργάνωσης των ημερίδων.
Διαδικτυακές απειλές και μέτρα προστασίας.
Τα αδικήματα και τον τρόπο που αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου, καθώς και σε

πρακτικές πρόληψης.
Για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις ιστο-

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κιν-
δύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Στόχος, επίσης, ήταν η προβολή όλων των καινοτόμων δράσεων της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι οποίες σκοπεύουν στην πρόληψη, την έρευνα και
την καταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται,
μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ολοκληρώθηκαν οι επαφές των
αξιολογητών στο ΕΚΠΑ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών της ομάδας εξωτερικών αξιολογητών στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), παρά τις αντι-

δράσεις από φοιτητικές παρατάξεις.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, «με σύνεση, ψυχραιμία και εφα-

ρμογή εναλλακτικών λύσεων επιτεύχθηκε σειρά επαφών των αξιολογητών με τη
διοίκηση του Ιδρύματος και επιμέρους Σχολών και Τμημάτων, διδάσκοντες, προπτυχια-
κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και κοινωνικούς εταίρους του ΕΚΠΑ»,
καθώς «οι προσπάθειες ομάδων φοιτητών, που αδυνατούν να καταλάβουν τη χρη-
σιμότητα αυτής της διαδικασίας, να παρεμποδίσουν το έργο των αξιολογητών σε διάφ-
ορες φάσεις, απέτυχαν να το ματαιώσουν».

Βάσει των στοιχείων που συνέλεξαν οι αξιολογητές, θα συνταχθεί έκθεση, η οποία θα
κατατεθεί στην ΑΔΙΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έκθεση αποτελεί προϋπόθεση
για τη δυνατότητα συμμετοχής του πανεπιστημίου σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά
προγράμματα.

Στις 18 Νοεμβρίου η κινητοποίηση
αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα

Στις 18 Νοεμβρίου θα
μεταβούν αγρότες και
κτηνοτρόφοι στην

Αθήνα, για να πραγματοποιή-
σουν πορεία διαμαρτυρίας κατά
των προωθούμενων μέτρων,
σχετικά με τη φορολογία και το
ασφαλιστικό τους.

Αν και δεν επετεύχθη τελικά η
κοινή κάθοδος όλων των δυνά-
μεών τους στην κινητοποίηση
της Αθήνας, ωστόσο η ημερομ-
ηνία αποτέλεσε κοινή συνιστώσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Πρωτοβουλία Αγροτών, με τους 62 Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα θα αποφασίσει
την Κυριακή στη Βέροια την ώρα συγκέντρωσης στο Σύνταγμα στην Αθήνα, όπως επι-
σήμανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Πρωτοβουλία Αγροτών έστησε μπλόκο στον κόμβο της
Κουλούρας, το οποίο και κράτησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα για
εννέα μέρες.

Εντός των επόμενων ημερών θα αποφασίσουν για τα διαδικαστικά που αφορούν την
κάθοδό τους στην Αθήνα και όλοι οι συμμετέχοντες στην Πανελλήνια Συντονιστική Επι-
τροπή Αγροτών και Κτηνοτρόφων, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της, Χρή-
στος Γκόντιας.

Σημειώνεται ότι σε κοινή γραμμή με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών
και Κτηνοτρόφων βρίσκονται οι: Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών Κρήτης, Πανελλήνια
Ένωση Νέων Αγροτών, Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Πανελλήνια Ένωση
Παράκτιων Αλιευτικών Σκαφών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών, Σύλλογοι
Νέων Αγροτών, Επιτροπές Αγώνα (Συνεταιριστές), η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας
και Ανεξάρτητοι Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
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Μεγάλες απώλειες 3,1% κατέγραψε το
Χρηματιστήριο την Πέμπτη

Οι νέες μεγάλες πιέ-
σεις που δέχθηκαν
οι τιμές των τραπε-

ζικών μετοχών, την Πέμπτη,
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία της ανακεφαλαιο-
ποίησης, οδήγησαν την
αγορά σε ισχυρή πτώση,
κάτω από τα επίπεδα των
700 μονάδων, μετά από
εννέα συνεδριάσεις.

Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης με
άνοδο έκλεισαν μόνο ο ΟΤΕ και η Grivalia Properties.

Η αγορά κινήθηκε σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση με τον τραπεζικό
δείκτη να σημειώνει συνολικές απώλειες 26,98% στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 686,59 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 3,10%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 47,49 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών

διαμορφώθηκε στα 242.811.761 τεμάχια.
Η συνολική κεφαλαιοποίησης της αγοράς μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με

την προηγούμενη συνεδρίαση.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 3,72%, ενώ ο

δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,46%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν μόνο οι μετοχές

της Grivalia Properties (+1,71%) και του ΟΤΕ (+1,36%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-27,85%), της

Eurobank (-20,00%), της Εθνικής (-13,90%), της Alpha Bank (-12,00%), του ΟΠΑΠ (-
5,03%), της Motor Oil (-4,10%), των ΕΛΠΕ (-4,10%), της ΔΕΗ (-3,60%), της Lamda
Development (-3,26%) και της Viohalco (-3,07%).

Από τους επιμέρους δείκτες άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών
(+1,36%) και των Ασφαλειών (+0,63%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-15,58%),
του Πετρελαίου (-4,10%), των Τροφίμων (-2,93%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-
2,93%).

Ανοδικά κινήθηκαν 21 μετοχές, 77 πτωτικά και 15παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Compucon +20,00%, Γ.Ε. Δημητρίου

+14,29%, Attica Συμμετοχών +10,00%, Λάνακαμ (κο) +9,92% και Μύλοι Κεπενού
+9,86%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου -30,00%, Πει-
ραιώς -27,85%, Χατζηκρανιώτη -26,27%, Eurobank -20,00% και Lavipharm -18,92%.

Στην Ελευσίνα μια φορά… οι φωτο-
γράφοι του Μενιδίου

Στην όμορφη, ιστορική και μυσταγωγική Ελευσίνα, από τα χρόνια της αρχαιότ-
ητας, πραγματοποίησαν την πρώτη τους φωτογραφική εξόρμηση τα μέλη του
Τμήματος Φωτογραφίας της ΔΗΚΕΑ. 

«Επισκεφθήκαμε και φωτογραφίσαμε τον αρχαιολογικό χώρο , το λιμάνι, την παραλία

και το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ , όπου κατά την αρχαιότητα πραγματο-
ποιούνταν, τα «Αισχύλεια» αναφέρουν οι φωτογράφοι στη σελίδα τους στο Face Book,
με την υπόσχεση να δημοσιεύσουν «…σύντομα και φωτογραφίες από την εξόρμηση…»

Δωρέαν γεύμα για τους
μαθητές εξήγγειλε η Φωτίου

Δωρεάν γεύμα στους μαθητές από
τη νέα σχολική χρονιά εξήγγειλε η
αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, κατά τη
διάρκεια της συνάντησής της με εκπαιδευτι-
κούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο,
όπως παραδέχθηκε η ίδια, είναι δύσκολο να
βρεθούν τα κονδύλια.

Κύριο αίτημα των εκπαιδευτικών που
συναντήθηκαν με την αναπληρώτρια υπο-
υργό είναι η δημιουργία κρατικών υπο-
δομών που θα εξασφαλίζουν την σίτιση και
την ιατρική περίθαλψη των μαθητών.

Η κυρία Φωτίου ανέφερε ότι στον σχεδιασμό του υπουργείου είναι από την επόμενη
σχολική χρονιά να υπάρχει ένα γεύμα στο σχολείο για κάθε μαθητή, ωστόσο, δεδομέν-
ης της χρονικής και οικονομικής συγκυρίας τα κονδύλια που θα μπορούσαν να χρημα-
τοδοτήσουν μία τέτοια δράση είναι δύσκολο να βρεθούν.

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν στην υπουργό την αξιοποίηση των
ήδη υπαρχουσών δομών που έχουν ορισμένοι δήμοι, όπως για παράδειγμα ο δήμος
Αθηναίων, οι οποίοι παρέχουν γεύματα σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. 

“Το τεράστιο ζήτημα, εθνικό και ηθικό,
που ήγειρε ο κ. Υπουργός, δεν κλείνει,
ούτε με δηλώσεις καταδίκης ούτε με τη

δήθεν δικαιολογία που προβάλλεται, πως
εξέφρασε προσωπικές του απόψεις”

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
κ. Νικόλαος Μελετίου, εξ αφορμής των απαράδεκ-

των δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας, κ. Νικόλαου Φίλη,
σχετικά με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έκανε την
ακόλουθη δήλωση: 

«Ως Έλληνας Πολίτης, αλλά και ως Δήμαρχος μιας πόλης
που έχει την ευλογία και τύχη, ο πληθυσμός της, κατά το ήμισυ
περίπου, να αποτελείται από είκοσι χιλιάδες (20.000) και
πλέον απογόνους των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντια-
κού Ελληνισμού, εκφράζοντας τη Δημοτική Αρχή και το Λαό
της πόλης μας, καταδικάζω απερίφραστα, τις ανιστόρητες,
αντιεπιστημονικές,  προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Παι-
δείας κ. Φίλη, οι οποίες συνιστούν προσβολή στη μνήμη των
θυμάτων της θηριωδίας των Τούρκων, στον Πόντο και τη Μικρ-
ασία.

Το τεράστιο ζήτημα, εθνικό και ηθικό, που ήγειρε ο κ. Υπο-
υργός, δεν κλείνει, ούτε με δηλώσεις καταδίκης ούτε με τη δήθεν δικαιολογία που προ-
βάλλεται, πως εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Για τούτο, οφείλει πάραυτα ο κ.
Πρωθυπουργός, σεβόμενος πρωτίστως την απόφαση της Βουλής, του 1994, να απο-
πέμψει από την Κυβέρνηση τον κ. Φίλη. Είναι απαράδεκτο, ο επί της Παιδείας Υπο-
υργός της Ελλάδας, να υιοθετεί, να ταυτίζεται με την επιχειρηματολογία των «γκρίζων
λύκων» κι όλων των ακραίων εθνικιστικών κύκλων της γείτονος, που επιμένουν να
επιχειρούν την αμνήστευση ενός σχεδιασμένου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.
Κόντρα στην ιστορική αλήθεια, στο Διεθνές Δίκαιο, στις αποφάσεις της Βουλής των
Ελλήνων, στη συνείδηση του Λαού μας, και των Λαών όλου του κόσμου.  Λόγοι
στοιχειώδους σεβασμού, στο υπούργημα που του εμπιστεύτηκε ο κ. Πρωθυπουργός,
αλλά και στην επίσημα εκφρασμένη κυβερνητική θέση, για το ζήτημα που δημιούργησε,
θα έπρεπε να είχαν ήδη οδηγήσει τον κ. Φίλη στην επιλογή της παραίτησης. Εφόσον
θρασύτατα αναπαράγει την προπαγάνδα των Γενοκτόνων του Ελληνισμού του Πόντου
και της  Μικρασίας, υπό την επίσημη ιδιότητα του Υπουργού Παιδείας, προβάλλοντας
το γελοίο, δήθεν επιχείρημα, ότι αυτή είναι η προσωπική του άποψη, επιβάλλεται ο κ.
Τσίπρας να του δείξει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, την πόρτα της εξόδου. Και για έναν
επιπρόσθετο λόγο: Το τεράστιο κεφάλαιο της Παιδείας του Τόπου, ειδικά στις κρίσιμες
ώρες που βιώνει η Ελλάδα, απαιτεί την ομόθυμη λαϊκή εμπιστοσύνη και αποδοχή, προς
το πρόσωπο που βρίσκεται στο τιμόνι του αρμόδιου Υπουργείου. Ο κ. Φίλης, με τις
απαράδεκτες δηλώσεις του, απώλεσε την αποδοχή μας και κλόνισε ανεπανόρθωτα την
εμπιστοσύνη μας».
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Δύναμη Ζωής: Απαράδεκτη και καταδικα-
στέα η επίθεση κατά του Γ. Κουμουτσάκου

Ηπεριφερειακή παράταξη
«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» κατα-
δικάζει απερίφραστα τον

προπηλακισμό του επικεφαλής
της περιφερειακής παράταξης
"180 μοίρες - Η Αττική αλλάζει
πρόσωπο", Γιώργου Κουμουτσά-
κου, σήμερα, κατά τη διάρκεια
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας πον-
τιακών συλλόγων. Πρόκειται για
απαράδεκτη  ενέργεια που στρέφ-
εται κατά της λειτουργίας των
δημοκρατικών θεσμών. Η δια-
φύλαξη των θεσμών της Δημοκρ-
ατίας αποτελεί έργο όλων μας.

Αντιπλημμυρικά έργα και πρόληψη
από το ΣΟΠΠ Ανατολικής Αττικής

Στη δημοπράτηση της
μελέτης-το αμέσως
προσεχές διάστημα-για

την αντιπλημμυρική θωράκιση
των Αχαρνών αναφέρθηκε ο
αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής
Αττικής Πέτρος Φιλίππου κατά
τη συνεδρίαση του Συντονιστι-
κού Οργάνου Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Κύρια θέματα του Οργάνου
αποτέλεσαν ο απολογισμός της
αντιπυρικής περιόδου 2015
αλλά και ο σχεδιασμός και οι
δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και ετοιμότητα όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων στην αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων (πλημμύρων, χιονο-
πτώσεων) κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Λαμβάνοντας τον λόγο κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπεριφερειάρχης,
αφού καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους, έκανε μια συνοπτική αναφορά στην αντιπ-
υρική περίοδο επισημαίνοντας ότι ο φετινός απολογισμός είναι θετικός για την περιοχή
της ΠΕΑΑ

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και επαφές προς
αυτήν την κατεύθυνση με τη Δ/νση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.

Σε σχέση με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρών, με αφορμή και την
πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και ειδικότερα στην Ανατολική Αττική το
δήμο Αχαρνών παρουσίασε εν συντομία τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν συμπεριλ-
ηφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής αλλά και τις μελέτες που εκτε-
λούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Αναφέρθηκε επίσης στον καθαρισμό των ρεμάτων της ΠΕΑΑ που έχουν ολοκληρωθ-
εί ή πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο, στην άρση των καταπτώσεων πρανών
ρεμάτων.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Πολι-
τικής Προστασίας Ιωάννα Τσούπρα, η οποία αρχικά αναφέρθηκε στη συνεισφορά της
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας με υδροφόρες στο Πυροσβεστικό Σώμα στις φωτιές που
εκδηλώθηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο. Ακολούθως αναφέρθηκε στον σχεδιασμό
που υπάρχει για τη χειμερινή περίοδο αναφορικά με τις πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις
και ενημέρωσε για τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της Περιφέρειας κατά τις
πρόσφατες πλημμύρες στις 22/10 στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών.

Σημαντική εκπροσώπηση στη συνεδρίαση είχαν και οι εθελοντικές οργανώσεις της
Ανατολικής Αττικής  μεταξύ αυτών και η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού
Χωριού – Αχαρνών.

Το θέμα της κοινής ακτοφυλακής στο
Αιγαίο επανέφερε ο Γιούνκερ

Το ζήτημα της κοινής
ακτοφυλακής στο Αιγαίο
από την Ελλάδα και την

Τουρκία επανέφερε ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλοντ-Γιούνκερ. Εξέφρασε, μάλι-
στα, την απορία του επειδή η
πρόταση αυτή απορρίφθηκε από
την Αθήνα.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της
διατήρησης ανοιχτών συνόρων
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τόνισε ότι για να
καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να
φυλαχθούν καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

«Τα εσωτερικά σύνορα πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε
ότι τα εσωτερικά σύνορα θα παραμείνουν ανοιχτά - και αυτό ήταν πολύ μεγάλο επίτευ-
γμα για την Ευρώπη - πρέπει να φυλάξουμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα. Τώρα λένε
όλοι ότι πρέπει να φυλαχθούν πιο αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα. Πάνω σε αυτό
εργαζόμαστε, αλλά είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαντάζεται κανείς» δήλωσε ο κ. Γιούνκερ,
μιλώντας στην Φρανκφούρτη με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους στην προεδρία
της Κομισιόν.

«Είχα π.χ. προτείνει και αντιμετώπισα μεγάλες αντιδράσεις, Έλληνες και Τούρκοι να
διαθέσουν μια κοινή ακτοφυλακή μεταξύ της Τουρκίας και των ελληνικών νησιών. Οι
Τούρκοι συμφωνούν, οι Έλληνες όχι. Πού ζούμε; Το θέμα είναι ότι πρέπει να τσακωνό-
μαστε τώρα για 10 χιλιόμετρα θαλάσσιου πλάτους, ποιος είναι πού και για ποιο πράγ-
μα αρμόδιος ή να σώσουμε ανθρώπινες ζωές;», δήλωσε ο κ. Γιούνκερ και τόνισε: «Χρει-
αζόμαστε μια ευρωπαϊκά οργανωμένη ακτοφυλακή», επισημαίνοντας ότι θα υποβάλει
σχετική πρόταση ήδη εντός του έτους.

Ο κ. Γιούνκερ σημείωσε ότι με το θέμα το θέμα των προσφύγων επανέρχονται στην
επιφάνεια παλιές αντιπαλότητες.

«Αυτό το είδαμε στην περίπτωση της Ελλάδας. Το νιώθουμε και τώρα με την ελλιπή
διάθεση για αλληλεγγύη κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ. Δεν θα μπορούσα να φαντα-
στώ την εικόνα της γερμανίδας καγκελαρίου με στολή Ναζί στους δρόμους της Αθήνας.
Μετά από 60 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δεν μπορούσα να φανταστώ τέτοιες
εικόνες ή ότι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έγιναν μέλη της ΕΕ μετά την αλλαγή στην
Ευρώπη θα απομακρύνονταν από την ουσιαστική αλληλεγγύη. Δεν γίνεται έτσι», δήλω-
σε ο Λουξεμβούργιος πολιτικός και συνέχισε λέγοντας ότι προτιμά μια γερμανίδα καγ-
κελάριο που «αντιμετωπίζει τα προβλήματα και δείχνει ότι έχει και καρδιά».

Τόνισε μάλιστα ότι στο θέμα των προσφύγων στηρίζει σθεναρά την καγκελάριο και,
αναφερόμενος στην προσπάθεια που καταβάλλει η Γερμανία, έκανε λόγο για «τρομερή
επίδοση».

Αν αυτό το πρόβλημα δεν ελεγχθεί, «τότε η ΕΕ θα αποτύχει. Είναι θέμα επιβίωσης για
το σύνολο της ηπείρου για αυτό πρέπει να συνεισφέρουν όλοι - και δεν το κάνουν»,
πρόσθεσε ο κ. Γιούνκερ.

«Αν απειλήσουμε με κυρώσεις εκείνους που θέλουμε να πείσουμε να κάνουν περισ-
σότερα, δεν θα πετύχουμε τίποτα» διευκρίνισε, σημειώνοντας: «Η ΕΕ δεν είναι ΑΤΜ
από όπου απλά τραβάμε χαρτονομίσματα, αλλά μερικές φορές πρέπει και να δώσο-
υμε».

«Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο προσωπικό εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό το
επιπλέον ευρωπαϊκό προσωπικό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο των νησιών, αντί
σε κοινή προσπάθεια να διασφαλίσει τις ακτές. Δεν μπορείς να εξηγήσεις σε κανέναν
γιατί ακόμη και τώρα, μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες, αυτά τα 10 χλμ θαλάσσιου
μήκους μεταξύ της Τουρκίας και της Λέσβου είναι ακόμη ένας τάφος» σημείωσε.
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«Ψηφιακή εφορία» από το 2016 - Κίνητρα σε
επιχειρήσεις για ηλεκτρονικές συναλλαγές

Κίνητρα, αλλά και
υποχρεωτικές δια-
τάξεις για την επέκ-

ταση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, ανήγγειλε ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφων Αλε-
ξιάδης κάνοντας λόγο και για
«ψηφιακή εφορία» από το
2016.

Μιλώντας το μεσημέρι σε
εκδήλωση του ΣΕΒ για τη
μείωση της φοροδιαφυγής
και της υπερφορολόγησης, ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι για ορισμένες επιχειρήσεις (με κρι-
τήρια γεωγραφικά, μεγέθους κ.ά.) ορισμένες συναλλαγές θα γίνονται στο μέλλον υποχρ-
εωτικά με ηλεκτρονική διαδικασία, ενώ σε βάθος χρόνου (όχι πάντως το 2016), σε
επιχειρήσεις που θα αποδίδουν άμεσα και ηλεκτρονικά το ΦΠΑ, θα έχουν πλήρως ψηφ-
ιοποιήσει τις συναλλαγές τους με προμηθευτές και θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους, μπορούν να δοθούν κίνητρα με τη μορφή της μείωσης των φορολογικών συντε-
λεστών. Η προμήθεια POS θα γίνει σταδιακά υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις κατά την
έναρξη λειτουργίας (όπως ισχύει για την ταμειακή μηχανή) και σταδιακά σε λειτουρ-
γούσες επιχειρήσεις με κριτήριο τον κλάδο και την περιοχή εγκατάστασης.

Θα εξαιρεθούν οι ηλικιωμένοι από τη χρήση πλαστικού χρήματος
Για τα φυσικά πρόσωπα ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι θα υπάρχει ηλικιακό όριο στην υποχρ-

εωτική χρήση πλαστικού χρήματος, κληρώσεις με δώρα ανά 1.000 ή 2.000 ευρώ
συναλλαγών με πλαστικό χρήμα κ.ά.

Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και από την πλευρά του Δημοσίου
για την ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, ώστε να μην γίνον-
ται κατασχέσεις μισθών που βρίσκονται στην τράπεζα για χρέη προς το κράτος ή τις
τράπεζες.

«Ψηφιακή εφορία» από το 2016
Ανήγγειλε επίσης τη λειτουργία της «ψηφιακής εφορίας» από το 2016 με ελαχιστο-

ποίηση της επαφής των φορολογουμένων με τις ΔΟΥ, ενώ σήμερα, όπως ανέφερε,
υπάρχουν ακόμη διαδικασίες όπως η μεταβίβαση ακινήτων που γίνονται χειρόγραφα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επιπτώσεις της επέκτασης της χρήσης του πλαστι-
κού χρήματος λόγω των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων, ο κ. Αλεξιάδης ανακοίνωσε
θεαματική βελτίωση των εσόδων από ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές τον Αύγουστο από
τις δραστηριότητες διαμονής και εστίασης, τα οποία από 19 εκατ. το 2013 και 14 εκατ.
το 2014, φέτος υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας στα 29 εκατ. ευρώ, κάτι που απέδωσε
πάντως και στην ένταση των ελέγχων.

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του κ. Αλεξιάδη ότι διαπιστώθηκαν περιπτώσεις
όπου καταστηματάρχες περνούσαν μεν την πιστωτική κάρτα του πελάτη από το POS
αλλά δεν έκοβαν απόδειξη από την ταμειακή. Όπως είπε, δεν υπάρχει διάταξη που να
συνδέει τις δύο ενέργειες υποχρεωτικά και πρέπει τώρα να θεσμοθετηθεί. Ο κ. Αλε-
ξιάδης ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται κίνητρα για τα νησιά στον τομέα της φορολογίας
εισοδήματος, προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες και όχι στον τομέα του ΦΠΑ.
Αποκάλυψε δε ότι το κόστος μόνο για την επίδοση εγγράφων του υπουργείου Οικονο-
μικών πέρυσι ήταν 11 εκατ. ευρώ.

Μείωση φόρων ζητεί ο ΣΕΒ
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θόδωρος Φέσσας ζήτησε μείωση του μη μισθολογικού κόστο-

υς (ασφαλιστικές εισφορές), άρση αντικινήτρων, καθώς και ανταγωνιστικό φορολογικό
περιβάλλον προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις. Πρότεινε μείωση των φορολογικών
συντελεστών για τις νέες επενδύσεις, διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού και
δημιουργία φορέα που θα συγκεντρώσει εθνικά και κοινοτικά κονδύλια για επενδυτικές
ενισχύσεις.

«Αρκετές επιχειρήσεις έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και όσες σκέφτονταν να επεν-
δύσουν έχουν παγώσει τα σχέδιά τους. Κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς σοβαρές
επιχειρήσεις, χωρίς έσοδα για το κράτος και χωρίς πραγματική οικονομία», ανέφερε ο
κ. Φέσσας, εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους όρους
του παιχνιδιού και να περάσουμε σε τροχιά ανάπτυξης από το β' εξάμηνο του 2016.

Ο Ευτύχης Βασιλάκης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, ανέφερε ότι το 13% των φορολογο-
υμένων φυσικών προσώπων πληρώνει το 62% των φόρων εισοδήματος και ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι η επιχείρηση του έδωσε μπόνους 1.000 ευρώ σε εργαζόμενους το
οποίο στην εταιρία κόστισε 1.280 ευρώ ανά άτομο αλλά οι εργαζόμενοι εισέπραξαν τελι-
κά από 520 έως 680 ευρώ λόγω φόρων και παρακρατήσεων. Σημείωσε επίσης την
ανάγκη μείωσης του κόστους χρήσης του πλαστικού χρήματος και διαχωρισμό των
πιστωτικών από τις χρεωστικές κάρτες.

Ούτε ψύλλος στον κόρφο σας σύντροφοι…
Του Κώστα Στούπα

Βιάζεσαι, μου είχε
πει το καλοκαίρι
ένας λογιστής. Στην

Ελλάδα τίποτα κακό δεν
συμβαίνει μέσα στο καλο-
καίρι. Είναι το γενικότερο
κλίμα της αισιοδοξίας με το
οποίο το ελληνικό θέρος δια-
ποτίζει τα πάντα και κυρίως
τις συμπεριφορές των ανθ-
ρώπων, των υποκειμένων
της οικονομικής δραστηριότ-
ητας.

Επιπλέον, το καλοκαίρι είναι η περίοδος εισροής συναλλάγματος στη χώρα και
απασχόλησης του μεγαλύτερου δυνητικά μέρους του εργατικού δυναμικού λόγω της
υπερδραστηριοποίησης της κυριότερης βιομηχανίας της χώρας, της τουριστικής.

Ο ίδιος μου έλεγε πως όταν θα έρθει η χρεοκοπία, στην αρχή και για μερικούς μήνες,
θα εκληφθεί σαν θετική εξέλιξη. Η στάση πληρωμών στην πρώτη φάση δημιουργεί
διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση.

Στο 9μηνο του 2015 καθώς και στο τελευταίο προεκλογικό τρίμηνο του 2014 αυτό
έγινε αισθητό στα περισσότερα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. Στη αρχή εν όψει
εκλογών οι περισσότεροι ανέστειλαν τις πληρωμές προς την εφορία και τα ταμεία. Τα
χρήματα αυτά έπεσαν στην οικονομία και την κατανάλωση. Μετά, αυτή η κατάσταση
συνεχίστηκε με τις 100 δόσεις και τις διάφορες ρυθμίσεις.

Το πάρτι όμως άρχισε να τελειώνει από το Σεπτέμβρη και μετά όταν  άρχισαν να
πληρώνονται οι δόσεις του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και περιορίστηκαν οι ευνοϊ-
κοί όροι των ρυθμίσεων.

Με απλά λόγια: Η ευνοϊκή περίοδος βαθμιαία φτάνει στο τέλος.
Υπάρχει μια άποψη που υποστηρίζει πως η πολιτική σταθερότητα που εξασφαλίζει η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη με σαφώς μνημονιακό πρόγραμμα,
είναι αρκετή για να βελτιώσει το κλίμα στην οικονομία.

Στην άποψη αυτή στοιχίζεται και η εκτίμηση πως η υλοποίηση των μέτρων του
μνημονίου χωρίς τις πεζοδρομιακές αντιδράσεις τις οποίες υποδαύλιζαν έως καθοδ-
ηγούσαν τα κόμματα που είναι σήμερα στην εξουσία, θα βοηθήσει στην εμπέδωση της
οικονομικής εμπιστοσύνης.

Η στήλη δεν συμφώνησε με την άποψη αυτή.  Οι εξελίξεις προς το παρόν μοιάζουν
να τη δικαιώνουν.

Χθες διάβαζα πως οι ανεξόφλητες οφειλές προς τη ΔΕΗ εκτινάχθηκαν την τελευταία
περίοδο μετά από μια φάση συγκράτησης, κατά 500 εκατ. δηλ. στα 2,5 δισ. ευρώ. Σε
μια εταιρεία που έχει χρηματιστηριακή αξία 1,2 δισ. ευρώ οι ανεξόφλητες οφειλές είναι
διπλάσιες.

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο
το Σεπτέμβριο, μετά από μια περίοδο ηρεμίας, αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ και ξεπέρ-
ασαν τα 80 δισ. ευρώ. Σε ένα κράτος που ο ετήσιος στόχος εσόδων είναι περί τα 45 δισ.
ευρώ οι πολίτες χρωστάνε πάνω από 80 δισ. ευρώ. Μπορεί ο Υπουργός των Οικονο-
μικών να δείχνει ευτυχής, από άγνοια ίσως, αλλά κανένας σώφρων άνθρωπος δεν θα
ήθελε να είναι στη θέση του.

Επιπλέον η είδηση της εβδομάδας που πέρασε, και ως είθισται με όλες τις σημαντι-
κές ειδήσεις, στα ψιλά, ήταν η εξάντληση από πλευράς ΟΑΕΕ της ετήσιας κρατικής
επιχορήγησης τρεις μήνες πριν το τέλος του έτους. Τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία δεν
είναι σε καλύτερη θέση.

Στην κυβέρνηση σαν μυωπικοί μαρξιστές συνεχίζουν να ασχολούνται με την ανα-
διάρθρωση του χρέους τα προβλήματα από το οποίο δεν θα προκύψουν πριν το 2020.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τους επόμενους μήνες το οποίο γίνε-
ται ακόμη πιο εύφλεκτο αν συνυπολογιστούν μερικά στοιχεία που παρατήρησα στην
τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ την οποία τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης  ανέγνωσαν
με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Στις προβλέψεις για απασχόληση π.χ. το 26% των επιχειρήσεων του δείγματος βλέ-
πει πτώση της απασχόλησης στο επόμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό ένα μήνα νωρίτε-
ρα ήταν στο 18%. Από την άλλη πλευρά το ποσοστό των επιχειρήσεων που βλέπει
αύξηση της απασχόλησης στο επόμενο τρίμηνο είναι στο 6%.

Οι δείκτες για τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων επίσης κατά τον Οκτώβριο
επιδεινώθηκαν  έναντι του Σεπτεμβρίου από -17 στο -26.

Οι δείκτες των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής είναι πιο αξιόπιστοι για
την κατάσταση της οικονομίας σε 3-6 μήνες, καθώς η παρουσία 25-30 δισ. ευρώ στα
στρώματα  δημιουργεί παραμορφώσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Σε όλα αυτά προσθέστε και τον αρνητικό αντίκτυπο της υπερφορολόγησης στα έσοδα
και την οικονομία.

Ούτε ψύλλος στο κόρφο σας σύντροφοι, κυριολεκτικά...



Παραγωγή ελαιόλαδου με τη
συμμετοχή μαθητών 

Εκατοντάδες μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην παραγω-
γή ελαιολάδου και να δουν έτσι – για πρώτη φορά οι περισσότεροι! - από κοντά
μια διαδικασία βγαλμένη μέσα από τη ζωή και την ελληνική παράδοση. Περισ-

σότερο από ένας τόνος ελιάς συγκεντρώθηκε τις τελευταίες ημέρες μέσα από τη συγκο-

μιδή καρπών από τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους στη Γλυφάδα, η οποία γίνε-
ται για δεύτερη συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή μαθητών και δεκάδων ακόμα εθελον-
τών. 

Για πρώτη φορά, έγινε παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου μέσω κινητής μονάδας, στον
προαύλιο χώρο του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας. Η μονάδα παραγωγής αποτελεί
ευγενική προσφορά ιδιώτη. Έτσι, οι μαθητές σχολείων της πόλης είχαν τη μοναδική
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από ειδικούς πως γίνεται η διαδικασία, να συμμετέχουν
σε αυτή και να αποκτήσουν μια χρήσιμη και πολύτιμη εμπειρία. Παράλληλα, δέκα σεφ
από το ΙΙΕΚ Όμηρος προσφέρθηκαν εθελοντικά και ετοίμαζαν τηγανίτες για τα μικρά
παιδιά, χρησιμοποιώντας το λάδι που μόλις είχε παραχθεί!

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ευχαρίστησε όλους όσους συμμε-
τέχουν εθελοντικά στη πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια. «Η μεγαλύτερη επιβράβευση
είναι η χαρά και ο ενθουσιασμός που βλέπουμε στα μάτια των παιδιών, που σήμερα
πήραν ένα σπουδαίο μάθημα ζωής», τόνισε ο κ. Παπανικολάου. «Το λάδι θα συσκευα-
σθεί και θα διανεμηθεί μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου στις φτωχές και άπορες
οικογένειες του Δήμου μας, τις οποίες προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίζουμε και
να ενισχύουμε».

Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στη συγκομιδή μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά
στο τηλέφωνο 2132025396 και 2132025391 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στο
info@glyfada.gr.
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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)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -

ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΣΕΡΒΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Αντιπαράθεση στη Βουλή για το παράκτιο
μέτωπο της Δραπετσώνας

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με το άρθρο 28 του πολυνομοσχεδίου,
που αφορά στο παράκτιο μέτωπο της Δραπετσώνας, εξέφρασε κατά την
τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-

πος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, με την οποία αλλάζει η

χρήση γης σε μια έκταση 640 στρεμμάτων, «χάνεται η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για μια
μεγάλη ανάπλαση», ενώ υποστήριξε ότι τα 100 από τα στρέμματα αυτά, ανήκουν στον
ΟΛΠ και με τις αλλαγές στις χρήσεις γης, μειώνεται το τίμημα.

«Υπήρχε η δυνατότητα για σημαντική αστική ανάπτυξη με εμπορικές χρήσεις, είχε
προταθεί ακόμα και η δημιουργία πίστας "Formula 1", σχέδιο που θα μπορούσε να προ-
σελκύσει επενδυτές και αντί γι' αυτό, αποφασίσατε να κάνετε ένα χώρο πρασίνου χωρίς
να έχετε τα χρήματα για να το κάνετε» είπε ο βουλευτής της ΝΔ, κατηγορώντας την
κυβέρνηση, ότι δεν κατανοεί τους κανόνες με τους οποίους κινούνται οι ξένοι επενδυτές
και γι' αυτό δεν μπορούν να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

«Όταν ο ιδιωτικός χώρος λειτουργεί χωρίς προγραμματισμό καταναλώνονται οι φυσι-
κοί πόροι και οι κοινωνικοί πόροι και αναιρούνται οι όροι που είναι αναγκαίοι για να μπο-
ρέσει να λειτουργήσει», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης
Φαμέλλος.

Ο κ. Φαμέλλος τάχθηκε υπέρ ενός μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα διατηρεί την ισο-
ρροπία των ανθρώπινων και των φυσικών πόρων, και προσέθεσε ότι αν και η Νέα
Δημοκρατία τάσσεται υπέρ του ιδιωτικού μοντέλου ανάπτυξης, μπορεί να βρεθεί κοινός
τόπος για διάλογο.

Δέκα προτάσεις για την αντιμετώπιση
του προσφυγικού από το Ποτάμι

Πρ οτά σ ε ι ς
για την
α ν τ ι -

μετώπιση του προ-
σφυγικού ζητήματος
διατύπωσε το Ποτά-
μι. «Είναι φανερό
ότι η Ελλάδα δεν
ήταν ούτε προετοι-
μασμένη ούτε ικανή
να διαχειριστεί αυτό
το ανθρώπινο κύμα
που προσπαθεί να
προσεγγίσει τη δυτι-
κή Ευρώπη. Η υπε-
ράνθρωπη προ-
σπάθεια των
πολιτών, των εθε-
λοντών και του προσωπικού των καθημαγμένων κρατικών υπηρεσιών δεν είναι αρκε-
τή» σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

Το κίνημα επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου και προετοιμασίας
για τη διαχείριση του προβλήματος, αλλά και στην Ευρώπη ότι καθυστέρησε να αντιλ-
ηφθεί τη σοβαρότητα του θέματος.

Οι πέντε προτάσεις αφορούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι οι εξής:
1. Να ενισχυθεί η επιχείρηση «Ποσειδών» της FRONTEX στο Αιγαίο με πλωτά μέσα

και προσωπικό από την ΕΕ και ιδίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Να εξε-
τασθεί ακόμη και η μεταφορά μέσων από την επιχείρηση «Τρίτων» της κεντρικής Μεσο-
γείου.

2. Να ελέγχει αποτελεσματικά η Τουρκία την ενδοχώρα και τα παράλιά της.
3. Να δοθούν τα κονδύλια που χρειάζεται η Τουρκία για τη φιλοξενία των προσφύγων

αλλά με στενή ευρωπαϊκή επίβλεψη.
4. Να οργανωθεί η μετεγκατάσταση (resettlement) ενός αριθμού προσφύγων απευθ-

είας από την Τουρκία σε όλες τις χώρες της ΕΕ, στη βάση μιας δίκαιης κατανομής. Ταυ-
τόχρονα να πιεστούν διπλωματικά οι αραβικές χώρες να συμβάλλουν στην φιλοξενία
προσφύγων.

5. Να άρει η Τουρκία τη γεωγραφική επιφύλαξη στη Σύμβαση της Γενεύης για τους
Πρόσφυγες ώστε να παίρνουν άσυλο οι Σύροι - να δοθεί στους πρόσφυγες το δικαίω-
μα εργασίας στην Τουρκία.

Αντιστοίχως καλεί την ελληνική κυβέρνηση:
1. Να ορίσει σε κάθε νησί ή συνοριακό πέρασμα (Ειδομένη) που δέχεται πίεση έναν

συντονιστή που θα έχει τη συνολική ευθύνη, ώστε να συντονιστούν κρατικές υπηρεσίες,
ΜΚΟ και τοπικοί παράγοντες. Στόχος η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με ταυτόχρονη
προστασία των τοπικών κοινωνιών.

2. Να δημιουργηθούν 3 hot spots (υπηρεσίες πρώτης στάσης) στα νησιά (Λέσβος,
Χίος, Σάμος) και 3 αντίστοιχα στις απέναντι τουρκικές ακτές, μετά από συνεργασία με
την Τουρκία, για προσωρινή φιλοξενία (15-20 μέρες) συνολικά 90.000 ανθρώπων. Έμφ-
αση να δοθεί στην προστασία των οικογενειών με παιδιά, των ανήλικων ασυνόδευτων
και των ευάλωτων ομάδων.

3. Να επανακτήσει η χώρα τον αποτελεσματικό έλεγχο των θαλασσίων συνόρων της
με άμεση ενίσχυση του Λιμενικού.

4. Να εμπλακεί ο στρατός στην προσπάθεια ανακούφισης των προσφύγων κυρίως
στην ιατρική περίθαλψη και στη δημιουργία καταυλισμών.

5. Να ζητήσει την σύγκληση Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη με τη συμμε-
τοχή της Τουρκίας και άλλων εμπλεκομένων χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία για τη
συνολική αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στην Μεσόγειο και στα ανατολικά
σύνορα της Ευρώπης.
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Πρόεδρος ΔΕΗ: Αν δεν πληρώσουν
οι μπαταχτσήδες τα χρέη τους θα

αυξηθούν τα τιμολόγια

Αναγκασμένη να
αυξήσει τα τιμολό-
για του ηλεκτρικού

ρεύματος θα είναι η ΔΕΗ
από την επόμενη χρονιά,
αν δεν διακόψει την ηλεκ-
τροδότηση στους μεγαλο-
καταναλωτές, που
αρνούνται να εξοφλήσουν
τους λογαριασμούς. 

Όπως είπε πρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, Γιώρ-
γος Αδαμίδης, μιλώντας
στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ
στη Θεσσαλονική, οι ανείσπρακτες οφειλές αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ και τα "φέσια" από
τους απλήρωτους λογαριασμούς ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που
τα δάνεια της ΔΕΗ σε τράπεζες φθάνουν τα 5 δισεκατομμύρια.

"Μιλάμε για προφίλ καταναλωτών που δεν έχουν αδυναμία να πληρώσουν, απλά
είναι μπαταχτσήδες" είπε ο κ. Αδαμίδης και ξεκαθάρισε ότι αν δεν βρεθεί λύση στο
πρόβλημα, τότε η επιχείρηση θα αναγκαστεί από την επόμενη χρονιά να αυξήσει τα
τιμολόγια σε αυτούς που πληρώνουν. "Είναι μονόδρομος αυτές οι επιλογές για τη ΔΕΗ"
τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Αδαμίδης.

Όπως υπογραμμίζει, τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας της απήχησης που είχαν τα κινή-
ματα "δεν πληρώνω" ορισμένοι καταναλωτές επιλέγουν να πληρώσουν τους λογαρια-
σμούς κινητών τηλεφώνων. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Αδαμίδης, πολλές οικογένει-
ες διαθέτουν 3 και 4 κινητά αντί για το ηλεκτρικό ρεύμα "Αυτό είναι απαράδεκτο. Ποιος
θα αναγκαστεί να πληρώσει μετά; οι συνήθεις ύποπτοι, αυτοί που πληρώνουν" τονίζει
και προσθέτει πως συνήθως εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς μικροκαταναλωτές
από περιοχές της χώρας με χαμηλά εισοδήματα, σε αντίθεση με όσους διαθέτουν πολ-
υτελείς βίλες και πισίνες.

Αποκαλύπτει ότι υπάρχουν καταναλωτές - ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών και επιχει-
ρήσεων που άφηναν απλήρωτους λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά η
ΔΕΗ αδυνατούσε όλα αυτά τα χρόνια να τους διακόψει την ηλεκτροδότηση, με "άνωθεν
πολιτικές παρεμβάσεις", επειδή "φουσκωτοί" -όπως λέει- παρεμπόδιζαν και απειλούσαν
τους υπαλλήλους των συνεργείων.

Ο κ. Αδαμίδης καταγγέλλει ακόμα ότι ορισμένοι μεγαλοοφειλέτες, όταν η ΔΕΗ τους
"κόβει" το ρεύμα και αφαιρεί τον μετρητή υπογράφουν συμβόλαιο με μια από τις ιδιωτι-
κές εταιρείες - παρόχους και ηλεκτροδοτούνται κανονικά χωρίς να πληρώσουν το προη-
γούμενο χρέος, εκμεταλλευόμενοι το νομικό κενό που υπάρχει. "Πηγαίνουν σε ιδιωτικές
εταιρείες και αφήνουν "φέσι" στη ΔΕΗ. Τα "φέσια" στη ΔΕΗ αυτή την ώρα είναι πάνω
από 400 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτές οι εταιρείες παίρνουν τον πελάτη αδιαφορώντας
αν χρωστούσε στη ΔΕΗ" λέει ο κ. Αδαμίδης.

Αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση επιχειρηματία, ο οποίος χρωστούσε στη
ΔΕΗ 450.000 ευρώ συσσωρευτικά από τις επιχειρήσεις του και μόλις η ΔΕΗ αναγκά-
στηκε να διακόψει την ηλεκτροδότηση άλλαξε πάροχο, ενώ -όπως υπογραμμίζει- από
700 εκατ. ευρώ που ήταν οι οφειλές το 2011 εκτινάχτηκαν τώρα στα 2,5 δισ., σύμφωνα
με τη ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ και σε 2,3 δισ. σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο κ. Αδαμίδης καταλήγοντας επισημαίνει ότι όσοι πραγματικά αδυνατούν να
πληρώσουν τους λογαριασμούς μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο -αυτή
τη στιγμή είναι ενταγμένοι 600.000 καταναλωτές- και διαβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ δεν πρό-
κειται να τους "κόψει" το ρεύμα.

Τέλος αναφέρθηκε και στους λεγόμενους αγρότες - "μαϊμού", οι οποίοι κατάφεραν να
ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς τιμολόγησης χωρίς να ασκούν το επάγγελμα του αγρ-
ότη. Όπως είπε, στο πλαίσιο της επανεξέτασης των συμβολαίων για αγροτικές παροχές
30.000 περίπου καταναλωτές δεν προσκόμισαν ακόμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και πιθανόν να ηλεκτροδοτήθηκαν παράνομα.

Spiegel: «Επίθεση γοητείας» από Τσίπρα
σε Μοσκοβισί - Σουλτς

Εκτενή αναφορά
στην επίσκεψη του
Πιερ Μοσκοβισί και

του Μάρτιν Σουλτς στην
Αθήνα κάνει το περιοδικό
Spiegel, που στέκεται στην
απόπειρα του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα να συνδέ-
σει το προσφυγικό με το εν
εξελίξει πρόγραμμα. 

«Τίποτα δεν αναμένεται με
μεγαλύτερη αγωνία από την
κυβέρνηση όσο η εκταμίευ-
ση της επόμενης δόσης από τους Ευρωπαίους την ερχόμενη εβδομάδα γιατί τα ταμεία
είναι σχεδόν άδεια. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρ-
ας προσπάθησε την Τετάρτη να επωφεληθεί από την προσφυγική κρίση. Δεδομένων
των βαρών, οι Ευρωπαίοι εταίροι θα έπρεπε να μετριάσουν τις απαιτήσεις τους σχετικά
με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες ο Τσίπρας τον περασμένο Αύγουστο αποδέχθηκε με
αντάλλαγμα το πακέτο των 86 δισ. ευρώ» αναφέρει το περιοδικό Spiegel, σύμφωνα με
την Deutsche Welle. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Τσίπρας  ξεκίνησε μια «επίθεση γοητείας» στον Ευρ-
ωπαίο επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σου-
λτς που επισκέφθηκαν την Αθήνα. «Για πρώτη φορά ο Τσίπρας επίσημα και σε υψηλό
επίπεδο συνέδεσε την προσφυγική κρίση με το δανειακό πακέτο», αναφέρει το περιο-
δικό.

«Ο Μοσκοβισί επιβεβαίωσε το καλό κλίμα των συνομιλιών στους δημοσιογράφους.
Είναι εντυπωσιασμένος από την προθυμία για μεταρρυθμίσεις της νέας κυβέρνησης
Τσίπρα και έκανε λόγο για ένα εντελώς “διαφορετικό κλίμα” σε σχέση με τον πρώτο
κυβερνητικό συνασπισμό του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Επί της ουσίας όμως
ο Μοσκοβισί έδωσε στον Τσίπρα να καταλάβει χωρίς περιστροφές ότι δεν υπάρχει
σύνδεση μεταξύ της μελλοντικής ευρωπαϊκής βοήθειας και των μεταρρυθμίσεων», ανα-
φέρει το Spiegel.

Αναστέλλεται η κατεδάφιση αυθαιρέτων
μέχρι την κύρωση δασικών χαρτών

Ηκατεδάφιση αυθαιρέτων
κτισμάτων εντός δασικών
εκτάσεων αναστέλλεται

πανελλαδικά μέχρι την κύρωση
των δασικών χαρτών, ύστερα από
νομοθετική ρύθμιση που κατατέθη-
κε στη Βουλή από τα υπουργεία
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των
συνεπειών της ρύθμισης, η ανα-
στολή των αποφάσεων κατεδάφι-
σης αποφασίστηκε για να αποτρα-
πούν μη αναστρέψιμες ενέργειες,
δεδομένου ότι η κύρωση των
χαρτών θα άρει οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα ανέγερσης των
κτισμάτων.

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι εντός του Νοεμβρίου προγραμ-
ματίζεται η ανακοίνωση των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την επιτάχυνση της
κύρωσης των δασικών χαρτών, άρα και της ολοκλήρωσης του έργου του Κτηματο-
λογίου.
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H ομάδα Eleusis2021 στα πλαίσια υποβολής του
φακέλου για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 καλεί όλους

τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους,
να φωτογραφίσουν την πόλη και τα κρυμμένα της

μυστικά.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει φωτογραφίες σε κάθε μία
επιμέρους κατηγορία, όπως περιγράφονται παρακάτω, έχοντας ως

βασική κατεύθυνση του πως η υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021, αποτελεί καταρχήν μια συμμετοχική
διαδικασία στην οποία όλοι μαζί προσπαθούμε να φτάσουμε στο κοινό

στόχο της φιλοξενίας του θεσμού και συνεχίζουμε να παράγουμε
πολιτισμό με κάθε δυνατό τρόπο. Ο καθένας που θα υποβάλει

φωτογραφικό υλικό είναι ελεύθερος από πλευράς αριθμού συμμετοχών
σε κάθε θεματική κατηγορία.

Η υποβολή γίνεται μέσω e-mail (info@eleusis2021.eu) όπου και θα
αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο ) και η
κατηγορία στην οποία υποβάλλεται κάθε φωτογραφία, για όσους είναι
εγγεγραμμένοι στο Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών ή τα πλήρη στοιχεία

επικοινωνίας για μη εγγεγραμμένους (ή εναλλακτικά εγγραφή στο
Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών). Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται με
e-mail, μπορούν ταυτόχρονα να αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα από

τον διαγωνιζόμενο ή τον διοργανωτή αρκεί να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από τις λέξεις κλειδιά #eleusis2021 #eleusis2021photo-

contest , το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου αλλά και τουλάχιστον
μία λέξη κλειδί ανάλογα με την θεματική κατηγορία.

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Το φυσικό κι ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης και της
περιοχής, αποτελέσματα και συνέπειες από τη μόλυνση από

παλιότερες κακές πρακτικές, η βιομηχανία και η συνύπαρξη της με το
αστικό περιβάλλον, το πράσινο, το στοιχείο της θάλασσας, τον αέρα, το

χώμα, η γη, η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος σήμερα με την
ανθρώπινη δραστηριότητα, με τον πολιτισμό, με τα οικήματα και με

τους ελεύθερους χώρους.
2. Η πόλη ως τοπίο, η διαφορετικότητα της πόλης, τα τοπόσημα, οι

γειτονιές με τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά ανάλογα με τις
κοινωνικές ομάδες που φιλοξενούν, τα τοπωνύμια, η εσωτερική

μετανάστευση από τις αρχές του αιώνα, τα διακριτικά χαρακτηριστικά,
οι ντόπιοι.

3. Η καινοτομία, η μελλοντική δράση, όλες οι καινοτόμες μέθοδοι που
έχουν εφαρμοστεί μετατρέπονται τώρα σ' ένα καλό μελλοντικό σενάριο

για δράση, η προοπτική, η ελπίδα κι η ένδειξη για ανάπτυξη και για
εξέλιξη, οι πρακτικές που φανερώνουν καινοτομία και μελλοντική

δράση.

4. Η σύγχρονη δημιουργία, η πολιτιστική παραγωγή η διαρκής
ενασχόληση με τον πολιτισμό και όλες τις μεθόδους έκφρασης, το

θέατρο, το χορό, τη μουσική τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο,
κάθε μορφή τέχνης.

5. Η πολιτιστική κληρονομιά όλων των εποχών, από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι τα σύγχρονα βιομηχανικά μνημεία αλλά και τη

μεταβιομηχανική εποχή. Η αστική κληρονομιά, αστικά τοπία που
θεωρούνται κληρονομιά, εξοπλισμοί, υποδομές, στοιχεία αυτοματισμού

παλαιότερων εποχών, άυλες πρακτικές, άλλα στοιχεία πολιτισμού.
Η διαγωνιστική διαδικασία για τις φωτογραφίες έχει ως εξής: ορίζεται
επιτροπή επιλογής φωτογραφιών ανά κατηγορία. Οι 100 καλύτερες

φωτογραφίες σε όλες τις θεματικές ενότητες πρόκειται να αποτελέσουν
το αντικείμενο υπαίθριας έκθεσης αλλά και λευκώματος που θα εκδοθεί

μέσα από την διαδικασία της υποψηφιότητας. Παράλληλα η ομάδα
Eleusis2021 θα επιλέξει ενδεχομένως φωτογραφίες για να

συμπεριληφθούν στον τελικό φάκελο για τον πρώτο κύκλο επιλογής
των υποψηφίων πόλεων που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση για
να φιλοξενήσουν το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας, ο οποίος και

υποβάλλεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Για τις φωτογραφίες που θα επιλεγούν για τον φάκελο θα δοθεί
συμβολική αμοιβή 60€/φωτογραφία. Η καταληκτική ημερομηνία

υποβολής φωτογραφιών είναι η Τρίτη 17/11/2015 ενώ διευκρινιστικές
ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στοeinai info@eleusis2021.eu

Η ομάδα Ελευσίνα 21 ευελπιστεί το τελικό αποτέλεσμα της απεικόνισης
της υποψηφιότητας της Ελευσίνας, να αποτελέσει τελικά συλλογική

δουλειά πολλών διαφορετικών πολιτών, ερασιτεχνών και
επαγγελματιών, που μένουν, αγαπούν ή γνωρίζουν την πόλη και τις

«συνήθειες» της.

Οι τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη γραφιστική επιμέλεια του φακέλου οι

φωτογραφίες είναι οι εξής:

Μέγεθος 20 Χ 30
Ανάλυση 300dpi

Μορφή αρχείου jpeg

 Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον
πρόταση που να περιγράφει με κείμενο ή με λέξεις κλειδιά αυτό που

απεικονίζει καθώς και να αναφέρεται η θεματική κατηγορία στην οποία
υποβάλλεται

 Τα παραδοτέα οφείλουν να είναι απαλλαγμένα από πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών τους και τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν
από αυτά. Ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει
υπάρχοντα φωτογραφικά αρχεία από παλαιότερες δικές του συναφείς

φωτογραφήσεις.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΛΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΩΜΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΔΟΥΚΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΣΑΤΕ: Να εφαρμόζουν οι ΔΟΥ το συμψηφισμό
χρεών επιχειρήσεων προς το δημόσιο

ΟΣΑΤΕ επισημαίνει
πως στερείται
λογικής το

γεγονός ότι η διαδικασία
συμψηφισμού χρεών δεν
προβλέπεται για τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα,
όπως ΟΤΑ, δημόσιες
επιχειρήσεις και
νοσοκομεία, με αποτέλεσμα
να εντείνεται το πρόβλημα
ρ ε υ σ τ ό τ η τ α ς
κατασκευαστικών εταιρειών.

Έκκληση στον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, απευθύνει με
επιστολή του ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών, ο οποίος ζητά να
εφαρμόζουν οι ΔΟΥ το συμψηφισμό χρεών επιχειρήσεων προς το δημόσιο, διαδικασία
που αν και προβλέπεται από τις αρχές του 2012 δεν εφαρμόζεται για τις τεχνικές
εταιρείες. 

Στην επιστολή ο ΣΑΤΕ τονίζει πως ο συμψηφισμός χρεών προς το δημόσιο με
αντίστοιχες απαιτήσεις εταιρειών αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις-μέλη
του Συνδέσμου, που ως επί το πλείστον είναι μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες. 

Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει επίσης πως στερείται λογικής το γεγονός ότι η διαδικασία
συμψηφισμού χρεών δεν προβλέπεται για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ΟΤΑ,
δημόσιες επιχειρήσεις και νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα
ρευστότητας κατασκευαστικών εταιρειών. 

Την ίδια ώρα όμως, άλλες υπουργικές αποφάσεις προβλέπουν, ότι οι αρμόδιες ΔΟΥ
πρέπει να προβαίνουν σε παρακράτηση όλων των οφειλών, ληξιπρόθεσμων και μη,
ανεξάρτητα εαν οι οφειλές είναι προς το στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Ένα ακόμα ακανθώδες ζήτημα σύμφωνα με το ΣΑΤΕ, είναι και ότι εταιρείες - μέλη
κοινοπραξιών οι οποίες έχουν οφειλές προς το δημόσιο, και ταυτόχρονα έχουν καθ' όλα
νόμιμες, βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις κατά του δημοσίου, μέσω των
κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχουν δεν τους επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτών, με
το αιτιολογικό ότι αποτελούν διαφορετικά φορολογικά πρόσωπα.

Στην Ελευσίνα η πέμπτη μεγαλύτερη
θαλαμηγός του κόσμου

Ανήκει στον ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας, Μάντσεστερ Σίτι  Η πολυτε-
λής θαλαμηγός «Topaz» που ανήκει στον σεΐχη Mansour Βin Zayed Al Nahyan,
ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι, έχει αγκυροβολήσει,

εδώ και λίγα 24ωρα στην Ελευσίνα.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού επιλέγει τα ελληνικά ναυ-

πηγεία Ελευσίνας για τη συντήρηση του superyacht.
Η προτίμηση σε ελληνικά χέρια δεν είναι τυχαία αφού από τα συγκεκριμένα ναυ-

πηγεία περνούν για συντήρηση και επισκευή, κάθε χρόνο, τα μεγαλύτερα και πλουσιό-
τερα yachts.

Η «TOPAZ» ναυπηγήθηκε το 2012 και το κόστος της ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια
ευρώ. Το μήκος αγγίζει τα 147 μέτρα και το πλάτος τα 22 μέτρα. Διαθέτει οκτώ πατώμα-
τα και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της ασφάλειας και των επικοινωνιών. Έχει
εξοπλιστεί με ελικοδρόμιο, γυμναστήρια, αίθουσα προβολών, τρεις εξωτερικές πισίνες,
πλατφόρμα στη θάλασσα και τζακούζι στο τελευταίο κατάστρωμα.

Η κύρια μηχανή του Topaz είναι ειδικά σχεδιασμένη από την Lürssen. Οι κύριες μηχα-
νές είναι δύο κινητήρες diesel Pielstick, ο καθένας με δύναμη 7990 ίππων. Μια τέτοια
δύναμη είναι αρκετή για το σκάφος ώστε να φτάσει την ταχύτητα εξυπηρέτησης (cruis-
ing) των 22,9 κόμβων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι πάνω από 25,5 κόμβους.

Το σκάφος είναι εξοπλισμένο επίσης με shaft generator (σε περίπτωση ανάγκης για
να μη μείνει ακυβέρνητο), γεννήτρια diesel έκτακτης ανάγκης και δύο γεννήτριες ντίζελ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το καλοκαίρι του 2014 ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο
είχε μισθώσει τη συγκεκριμένη θαλαμηγό για κρουαζιέρα στη Βραζιλία με αφορμή το
παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, όπου κατέκτησε η εθνική ομάδα της Γερμανίας.
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Αστυνομικοί έσωσαν 23χρονη την
τελευταία στιγμή

Την αυτοκτονία μίας
κοπέλας 23 ετών
απέτρεψε η Διεύθυ-

νση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, μέσω της
online διαδικασίας «Cyber
Alert».

Συγκεκριμένα, χθες το
απόγευμα, η Δίωξη Ηλεκτρ-
ονικού Εγκλήματος ενημε-
ρώθηκε από χρήστη του δια-
δικτύου ότι άτομο το οποίο
διαχειρίζεται προφίλ σε ιστο-
σελίδα κοινωνικής δικτύω-
σης είχε προβεί σε διαδικτυακή ανάρτηση, που παρέπεμπε σε πρόθεση αυτοκτονίας.
Άμεσα, πραγματοποιήθηκε αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, με αποτέλεσμα την ταυτο-
ποίηση των στοιχείων ταυτότητας της 23χρονης και του τόπου διαμονής της.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, η 23χρονη εντοπίστηκε,
εγκαίρως, στο σπίτι της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Το
προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στις αρμόδιες
εισαγγελικές Αρχές.

Σε 688 προσλήψεις αναπληρωτών
προχώρησε το υπουργείο Παιδείας

Συνεχίζεται η στε-
λέχωση των σχο-
λείων με αναπληρ-

ωτές εκπαιδευτικούς, από
μέρους του υπουργείου
Παιδείας, καθώς ανα-
κοινώθηκαν 688 προσλή-
ψεις για τα σχολεία δευτερ-
οβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, προσελήφ-
θησαν 219 εκπαιδευτικοί
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01,
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20
και ΤΕ01.19 για την κάλυψη λειτουργικών κενών, με χρηματοδότηση από τον τακτικό
προϋπολογισμό.

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγ-
γελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) αναπληρωτές κλά-
δων/ειδικοτήτων ΠΕ17.02 (1) και ΠΕ19 (1).

Ακόμη, με χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων θα καλυφθούν προσλήψεις 318 αναπληρωτών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01,
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15,
ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19, επίσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 151 εκπαιδευτικών ως προσωρινοί αναπ-
ληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για
να στελεχώσουν τα μουσικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του
τρέχοντος διδακτικού έτους.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως
και αύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προ-
σλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα
του υπουργείου, www.minedu.gov.gr.

Πάνω από 16.000 πρόσφυγες θα
αναχωρήσουν από την Λέσβο

Πάνω από 22.000 μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο λιμάνι της Λέσβου,
με 16.000 από αυτούς να αναχωρήσουν σταδιακά από αύριο τα ξημερώματα
για τον Πειραιά, μετά την αναστολή των κινητοποιήσεων της Π.Ν.Ο.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου περίπου 16.000 μετανάστες και πρό-
σφυγες είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν από το νησί, έχουν δηλαδή καταγραφεί και τους
έχει εκδοθεί το απαραίτητο έγγραφο.

Αυτοί ζουν κυρίως στην προβλήτα του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης αλλά και
στην προκυμαία και σε άλλους δημόσιους χώρους.

Περίπου 5.000 υπολογίζεται πως είναι οι υπήκοοι άλλων εθνοτήτων πλην αυτής των
Σύριων που περιμένουν να καταγραφούν στους χώρους του κέντρου καταγραφής και
πιστοποίησης στη Μόρια.

Την ίδια στιγμή, δυο με τρεις χιλιάδες που έφτασαν στο νησί χτες και σήμερα μετακι-
νούνται από τους χώρους άφιξης τους στη βόρεια Λέσβο προς τα κέντρα καταγραφής.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης αυτή τη στιγμή έτοιμα να αναχωρήσουν για Πειραιά και
Καβάλα βρίσκονται τέσσερα πλοία.

Πράγμα που σύμφωνα με το λιμεναρχείο Μυτιλήνης μεταφράζεται πως μπορούν με
τη λήξη της απεργίας να αναχωρήσουν από τη Λέσβο περίπου 6.000 άτομα.

Από φόρους στο σύνολο του ΟΠΑΠ τα
ισοδύναμα της εκπαίδευσης;

Το σύνολο των τυχε-
ρών παιγνιδιών του
ΟΠΑΠ, και όχι μόνο

το ΚΙΝΟ, αφορά η αύξηση
της φορολογίας ως
ισοδύναμο για την αντικατά-
σταση του ΦΠΑ 23% στην
ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφ-
ωνα με κυβερνητικές πηγές
που επικαλείται το Αθηναϊκό
Πρακτορείο.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα
αποδώσει στα δημόσια
ταμεία έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ και έτσι θα υπερκαλυφθεί η μη επιβολή του ΦΠΑ
23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν συναντά νομικά προβλή-
ματα γεγονός που, όπως σημειώνουν, ανοίγει το δρόμο για τη θεσμοθέτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, δόθηκε παράταση ώς
και τις 16 Νοεμβρίου της προθεσμίας για την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
στο καθεστώς ΦΠΑ.

Με την παράταση δίνεται προσωρινή λύση στο θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση μέχρι
να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ενιαίο μητρώο δημόσιας περιουσίας
σχεδιάζει η κυβέρνηση

Συζητήθηκε  κατά την διάρκεια ευρείας
σύσκεψης υπό τον Αλέκο Φλαμπο-
υράρη

Η δημόσια περιουσία και οι αναγκαίες ενέργει-
ες για την πλήρη καταγραφή, την προστασία και
αξιοποίησή της ήταν το αντικείμενο ευρείας
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό
τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για το συντο-
νισμό του κυβερνητικού έργου Αλέκο Φλαμπουράρη και με τη συμμετοχή του υφυπο-
υργού παρά τω πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ, του γενικού γραμματέα Δημόσιας Περιου-
σίας Νίκου Ματζάκου και μεγάλου αριθμού συνεργατών της Γενικής Γραμματείας.

«Η πλήρης καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, η συγκέντρωση όλης της κινητής
και ακίνητης δημόσιας περιουσίας σε ένα ενιαίο μητρώο, η αναγκαία τακτοποίηση της
χωροταξικά, ιδιοκτησιακά, περιβαλλοντικά και κυρίως η διαφύλαξη και προστασία της,
απαιτεί μεγάλη διοικητική αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
και κυρίως των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών. Μετά από αυτές τις ενέργειες μπο-
ρεί να γίνει η ορθολογική αξιοποίηση της τόσο πολύτιμης Δημόσιας Περιουσίας» επι-
σημάνθηκε κατά την διάρκεια της σύσκεψης.

Αποφασίστηκε άμεσα να προετοιμαστούν από τη Γενική Γραμματεία οι αναγκαίες
εξειδικευμένες εισηγήσεις που θα τεκμηριώνουν πώς θα υλοποιηθεί η πλήρης καταγρ-
αφή, με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου, η τακτοποίηση της
δημόσιας περιουσίας και η απαραίτητη διαφύλαξη και προστασία της.

Συνελήφθη επιδειξίας έξω από σχολείο
στην Παλλήνη

Στην σύλληψη ενός
29χρονου Έλληνα,
ο οποίος τις τελευ-

ταίες δύο εβδομάδες πήγαι-
νε έξω από σχολείο της
Παλλήνης και έκανε άσεμ-
νες χειρονομίες μπροστά σε
μαθήτριες, την ώρα της
προσευχής προχώρησε η
Αστυνομία.

Μετά από αναζητήσεις
της Υποδιεύθυνσης
Ανηλίκων, σε συνεργασία
με το οικείο Τμήμα Ασφαλείας, ο 29χρονος εντοπίστηκε να περιφέρεται ύποπτα κοντά
στο σχολικό συγκρότημα.

Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας, όπου αναγνωρίστηκε από τα
ανήλικα θύματά του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα
μαχαίρι. Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές για παρόμοια
αδικήματα.

Ο 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και
πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις κατ' εξακολούθηση, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.
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Παπαγγελόπουλος: Στο αρχείο η
υπόθεση για τα δάνεια στα κόμματα

Στο αρχείο μπαίνουν
οι υποθέσεις χρημα-
τοδότησης των

πολιτικών κομμάτων από
την πρώην Αγροτική Τράπε-
ζα.

Το ανακοίνωσε στη Βουλή
ο αναπληρωτής υπουργός
Δικαιοσύνης, Δ.Παπαγγελό-
πουλος, απαντώντας σε
ερώτηση του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Καραγιαν-
νίδη.

Ο τελευταίος χαρακτήρισε τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων από τη συγκε-
κριμένη τράπεζα «σκάνδαλο».

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ είχαν λάβει 220 εκατομμύρια ευρώ και αναρω-
τήθηκε αν θα επιστραφούν ποτέ αυτά τα χρήματα, διότι έτσι απαξιώνεται όλο το πολι-
τικό σύστημα. «Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν όλα τα κόμματα και όλοι οι πολιτικοί
σχηματισμοί στο ίδιο τσουβάλι» είπε, και ζήτησε να ξαναβγεί η υπόθεση από το αρχείο
για να μπορέσει ο απλός πολίτης να νιώσει ότι σε ένα βαθμό όλοι επιμερίζονται το
βάρος.

«Διάταξη που να επαναφέρει ποινικές διατάξεις που έχουν τεθεί στο αρχείο δεν μπο-
ρεί να υπάρξει», απάντησε το κυβερνητικό στέλεχος.

Αντίδραση από το Ποτάμι
«Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει» αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του το Ποτάμι,

σχολιάζοντας την αναφορά στη Βουλή.
«Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, που αφορά εκατοντάδες

εκατομμύρια σε θαλασσοδάνεια, κλείνει και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ή μάλλον τη ζημιά θα
την πληρώσουν πάλι οι ξεζουμισμένοι φορολογούμενοι» τονίζει το Ποτάμι και καταλή-
γει:

«Κανείς δε φταίει, κανείς δεν τιμωρείται. Το παλιό πολιτικό σύστημα (ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ) μπορεί να διαφωνεί σε πολλά, ενώνεται όμως όταν είναι να προστατεύσει τον
εαυτό του. Και μη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ως άλλοθι ότι ψηφίστηκε
σχετική διάταξη από την προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Είχε όλο το χρόνο να
την αλλάξει, πριν μπει η υπόθεση στο αρχείο. Όπως αποδεικνύεται, για άλλη μια
φορά... κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Κατά τα άλλα κουνάμε το δάχτυλο στην κοι-
νωνία και της ζητάμε κάθε μέρα και νέες στερήσεις.»

Πίσω στην ύφεση η ελληνική
οικονομία

Στις προβλέψεις της για την
ελληνική οικονομία, η Επι-
τροπή προβλέπει ότι οι

αρνητικές επιπτώσεις από το κλίμα
αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε
το 2015 θα διαρκέσουν και το 2016,
καθώς η οικονομική ύφεση θα δια-
μορφωθεί στο 1,3% του ΑΕΠ.

Την επιστροφή της ελληνικής
οικονομίας στην ύφεση το 2015 (-
1,4% του ΑΕΠ), μετά από μία
περίοδο υψηλής αβεβαιότητας που
κορυφώθηκε με το κλείσιμο των τραπεζών και την εισαγωγή των περιορισμών κεφα-
λαίων, επισημαίνει η οικονομική έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα, που έχει τίτλο
“η αβεβαιότητα ανατρέπει την ανάκαμψη της οικονομίας”.

Η Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες τις “φθινοπωρινές προβ-
λέψεις” της για τις οικονομίες των χωρών της ΕΕ την περίοδο 2015-2017.

Στις προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία, η Επιτροπή προβλέπει ότι οι αρνητι-
κές επιπτώσεις από το κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε το 2015 θα διαρκέσουν
και το 2016, καθώς η οικονομική ύφεση θα διαμορφωθεί στο 1,3% του ΑΕΠ. Προβλέ-
πει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή του νέου προγράμματος, θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη
και τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, επαναφέροντάς την σε ρυθμούς ανάπτυξης
το 2017 και στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% του
ΑΕΠ.

Ειδικότερα, η έκθεση της Επιτροπής τονίζει ότι η ελληνική οικονομία είχε θετική πορ-
εία το 2014, ωστόσο η ανεπιτυχής ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος, το δημο-
ψήφισμα του περασμένου Ιουλίου, το κλείσιμο των τραπεζών και οι περιορισμοί κεφα-
λαίων αύξησαν την αβεβαιότητα και επιδείνωσαν την προοπτική της ανάπτυξης. Παρά
την αβεβαιότητα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Αυτό το μη αναμενόμενο αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι οι καταναλωτικές δαπάνες
αυξήθηκαν υπό το φόβο ότι θα χαθούν οι καταθέσεις. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική οικο-
νομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 1,4% του ΑΕΠ το 2015.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται εντός
του 2016 που θα στηριχτεί από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, τη σταθεροποίηση του
χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που αναμένεται
στο τέλος του 2015 και την επιστροφή των επενδύσεων, αλλά και των ιδιωτικοποιή-
σεων. Παρόλα αυτά, η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 1,3% του ΑΕΠ το
2016 λόγω των αρνητικών επιδράσεων του 2015. Το 2017 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί
και θα φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ, καθώς η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
θα ενισχύσει τη ζήτηση.

Εξάλλου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πτωτική τάση της ανεργίας (μετά την κορυφ-
ωσή της το 2013) θα ανακοπεί το 2015 (25,7%) και το 2016 (25,8%) και θα ξαναρχίσει
να μειώνεται σταδιακά από το 2017 (24,4%) και μετά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι θετική επίδραση στην ανάπτυξη θα μπορούσε να προέ-
λθει από το δημόσιο τομέα και τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και
με την πλήρη απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία μέχρι το τέλος του
χρόνου. Αντιθέτως, μια αποτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εντός του
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, ή η ελλιπής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του
προγράμματος θα υπονόμευαν τις προοπτικές της ανάπτυξης.

Εξάλλου, η Επιτροπή τονίζει ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα είχε αρνητική επίδρα-
ση στα δημόσια οικονομικά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ειδικότερα στα έσοδα που
οδήγησαν σε αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων. Τα δημοσιονομικά μέτρα που
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, τα οποία άρχισαν να εφαρμό-
ζονται ήδη από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015 αναμένεται να οδηγήσουν σε
βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης κατά 1% του ΑΕΠ το δεύτερο εξάμηνο του
2015 και σταδιακά έως 4% του ΑΕΠ έως το 2017.

Καταλήγοντας, η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται
να κορυφωθεί το 2016 ( 199,7% του ΑΕΠ) και να φτάσει το 2017 στο 195,6% του ΑΕΠ
με πτωτική πορεία.
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Σάλος από τα περιστατικά ασέλγειας σε
σχολεία - Δεν απολύονται και πληρώνον-

ται οι παιδόφιλοι

Σοκ έχουν προκα-
λέσει τόσο στους
κόλπους των

εκπαιδευτικών, όσο και
στους γονείς τα πρόσφατα
περιστατικά ασέλγειας σε
μαθήτριες που καταγρά-
φηκαν στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, με το θέμα να
φέρνει για μια ακόμα φορά
στην επιφάνεια το ζήτημα
αναγκαιότητας του διαρ-
κούς ελέγχου δασκάλων
και καθηγητών.

Πιο πρόσφατο είναι το
χθεσινό συμβάν με τον 51χρονο δάσκαλο, που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορ-
ούμενος για ασελγείς πράξεις σε βάρος 10 μαθητριών του από το 2011 έως σήμερα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του υπουργείου Παι-
δείας μέσα στο 2015 έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, οι δρά-
στες των οποίων βρίσκονται σε παύση και οι δικογραφίες τους εκκρεμούν.

Το συγκεκριμένο αδίκημα είναι, ανάλογα με το έτος, ενα από τα λιγότερο συνήθη
μεταξύ των εκπαιδευτικών και παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι οι συγκεκριμένοι βγαίνουν σε αυτοδίκαια
αργία μέχρι την συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, στην διάρκεια της οποίας
πληρώνονται το ήμισυ του μισθού τους.

Στην συνέχεια, αν όντως αποδειχθεί το συμβάν, υπάρχουν φορές που οδηγείται σε
ποινικό δικαστήριο. 

«Ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός, εφόσον διαπιστωθεί το αδίκημα, αποχωρεί από
την τάξη και το σχολείο και τίθεται σε αργία μέχρι το πειθαρχικό της πρωτοβάθμιας να
αποφασίσει για την τύχη του. Αυτό μπορεί να πάρει μήνες έως και χρόνια» όπως υπο-
γραμμίζει στο newpost η κ. Λ. Τσιαβίκου, προϊσταμένη του πειθαρχικού πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με την κ. Τσιαβίκου, η προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας- αν αποδειχθ-
εί- δεν βρίσκεται μέσα στα αδικήματα που επιφέρουν οριστική παύση από το Δημόσιο
στους ενόχους και αυτό που γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ότι οι εν λόγω
εκπαιδευτικοί επιστρέφουν... κανονικότατα, αλλά τις περισσότερες φορές σε γραφεία ή
σε διευθύνσεις του υπουργείου. 

«Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, θα έπρεπε να είναι μέσα στα αδικήματα που
θα αποβάλλουν δια παντός τον δράστη από τον Δημόσιο τομέα, ωστόσο σύμφωνα με
τον πιο πρόσφατο νόμο του Μαϊου του 2015, σχετικά με τα αδικήματα που επιβάλλουν
οριστικό διωγμό από το Δημόσιο, θα πρέπει η συγκεκριμένη πράξη να προσδιοριστεί
ως «χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή συμπεριφορά» από το πειθαρχικό συμβούλιο και
στην συνέχεια να εκδικαστεί από τον Άρειο Πάγο, κάτι που δεν συμβαίνει στην πλειοψ-
ηφία των περιπτώσεων».

Στο σημείο αυτό εγείρονται, βέβαια, άλλα, ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το αν οι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εξετάσεις και για
την ψυχολογική τους κατάσταση, όπως κάνουν κάθε χρόνο οι αναπληρωτές, κάτι που
ίσως θα μπορούσε να συμβάλει με κάποιο τρόπο στην ανάδειξη κάποιων «ιδιαίτερων
συμπεριφορών».

Σε αυτό απαντά στο newpost ο κ. Γ. Χουρδάκης, στέλεχος της διεύθυνσης Προσωπι-
κού του υπουργείου Παιδείας: «Δεν προβλέπεται κάποια τέτοια διαδικασία για τους
εκπαιδευτικούς που έχουν σχέση αορίστου χρόνου με το υπουργείο και απ' όσο
γνωρίζω δεν γίνεται ούτε πριν την πρόσληψή τους.

Βέβαια, να λάβουμε υπόψη μας ότι μόνιμες προσλήψεις έχουν γίνει από το 2008.
Σίγουρα αυτή η διαδικασία γίνεται στους αναπληρωτές, που αναλαμβάνουν υπηρεσία
σε κάθε αρχή της χρονιάς, οι οποίοι φέρνουν υποχρεωτικά πιστοποιητικά από παθολό-
γο και ψυχολόγο με τετράμηνη ισχύ».

Ο ίδιος, όμως, αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας,
επισημαίνοντας και το πιθανό τεράστιο δημοσιονομικό κόστος που θα είχε. 

Σύμφωνοι ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε όμως τους εκπαιδευτικούς
που θα αφορούσε, το που θα γινόταν, απο ποιούς, κάθε πότε και με ποιο κόστος, το
οποίο, σε κάθε περίπτωση, αν γινόταν μια τέτοια διαδικασία ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα, θα ήταν δυσβάσταχτο. Να λάβουμε, επίσης, υπόψη μας και το κατά πόσο θα ήταν
αποτελεσματικό και όντως θα «συνελάμβανε» ύποπτες συμπεριφορές.

Δάσκαλοι: Δρούμε ακαριαία και με ευαισθησία σε περιστατικά προσβολής γενετήσιας
ελευθερίας

Τα αδικήματα ενάντια στην γενετήσια ελευθερία, πάντως, σε αντίθεση με άλλα, όπως
ας πούμε το bullying που μπορεί να εμπίπτει στην... ομερτά που επικρατεί ανάμεσα
στον σύλλογο των εκπαιδευτικών, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αναδεικνύονται
κατευθείαν και παίρνουν το δρόμο του πειθαρχικού και εν συνεχεία της δικαιοσύνης. 

Σύμφωνα με την διευθύντρια του 19ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης κ. Κιρκέ-
τση, «τα συγκεκριμένα αδικήματα θεωρώ πως καταδικάζονται συλλήβδην από τους
συλλόγους των εκπαιδευτικών στο κάθε σχολείο και στην πλειονότητα αντιμετωπίζονται
ακαριαία από τους διευθυντές, οι οποίοι παραπέμπονται αμέσως στο πειθαρχικό
συμβούλιο.

Μιλάμε για πολύ ευαίσθητα ζητήματα, που συνδέονται με τον ψυχισμό των παιδιών,
οπότε είναι πολύ δύσκολο, αν όντως αποδειχθεί ότι ευσταθούν οι καταγγελίες, να κρατ-
ηθούν μυστικά μέσα στο περιβάλλον του σχολείου». 

Αναψυκτήρια σε αρχαιολογικούς χώρο-
υς- Τι τρέχει με τους διαγωνισμούς

Υπό αμφισβήτηση
τίθεται από το
Ταμείο Αρχαιολο-

γικών Πόρων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού το μέχρι
χθες ισχύον καθεστώς των
όρων διακήρυξης  πλειοδο-
τικών διαγωνισμών για την
εκμίσθωση αναψυκτηρίων
σε αρχαιολογικούς χώρους.

Σε διακήρυξη ανοιχτού
δημόσιου πλειοδοτικού δια-
γωνισμού που εξέδωσε το
Ταμείο τίθενται αυστηρότατες προυποθέσεις για τους υποψηφίους  να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό αποκλείοντας εξ αντικειμένου μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ενας
από τους αμφισβητούμενους από υποψηφίους όρος της διακήρυξης του διαγωνισμού
που φέρεται να οδηγεί σε αποκλεισμό τους αναφέρεται στην αυστηρή υποχρέωση «οι
υποψήφιοι να πρέπει να έχουν λειτουργήσει μέσα στην τελευταία 6ετία τουλάχιστον 6
καταστήματα συναφή με τα υπό εκμίσθωση...» 

«Πρόκειται για εξαθλίωση του μικρομεσαίου επιχειρηματία,» δηλώνει ο επιχειρ-
ηματίας εκμετάλλευσης αναψυκτηρίων Γρηγόρης Σχίζας, καθώς με τον όρο αυτό  στην
ουσία πριμοδοτούνται και «φωτογραφίζονται» μεγάλες αλυσίδες εστίασης. Μέχρι πριν
από ένα χρόνο σε κανένα ανάλογο πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν υπήρχε αντίστοιχη
υποχρέωση  με αποτέλεσμα να μπορούσε να συμμετάσχει ο κάθε μικρομεσαίος επιχει-
ρηματίας εστίασης. 

Προβληματισμό στους ενδιαφερόμενους έχει προκαλέσει επίσης και ένας άλλος όρος
του διαγωνισμού. Η κατάθεση πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τρο-
φίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 το οποίο,όπως αναφέρουν,
κατέχουν σήμερα μόνο υπερμεγέθη καταστήματα. Η διακήρυξη αφορά την εκμίσθωση
ομάδας αναψυκτηρίων κατά γεωγραφική ενότητα και συγκεκριμένα 2 αναψυκτήρια στην
Ολυμπία και από ένα στους Δελφούς, το Παλαμήδι, τον Πύργο και τη Μεσσήνη.

Άγριο ξύλο στο Ελ. Βενιζέλος με κροάτες οπαδούς
της Ντιναμό και Σέρβους - Δεκάδες τραυματίες

Άγριες συμπλοκές σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, από
όπου αναχωρούσαν οπαδοί της Ντιναμό αλλά και Σέρβοι φίλα προσκείμενοι
στον Ολυμπιακό.

Κροάτες οπαδοί ήρθαν στα χέρια με Σέρβους. Μάλιστα, οι χούλιγκανς εμφανίστηκαν
με σιδηρογροθιές και αιχμηρά αντικείμενα και οι συμπλοκές αγρίεψαν με αποτέλεσμα
δεκάδες τραυματίες.

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και βρήκε τραυματίες Κροάτες με χτυπήματα στο
κεφάλι, ενώ προχώρησε σε 36 προσαγωγές ατόμων. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να
είναι ένας οπαδός της Ντιναμό που ξυλοκοπήθηκε με αλυσίδα.

Στην αστυνομία δεν αποκλείουν ότι οι χούλιγκανς της Σερβίας είχαν στήσει... ραντε-
βού θανάτου στους Κροάτες.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε εκφράσει φόβους για επεισόδια των δύο οπαδών
με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακού - Ντιναμό.

Για αυτό και η ΕΛ.ΑΣ. επιδόθηκε σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε σημεία από όπου θα
περνούσαν τόσο οι Σέρβοι όσο και οι Κροάτες. 

Είναι ενδεικτικό ότι χτες ξεπέρασαν τις 50 οι προσαγωγές Κροατών οπαδών σε
επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.σε διάφορα ξενοδοχεία της Αθήνας και σε συνδέσμους για
κατοχή ύποπτων αντικειμένων.

Σημειώνεται ότι οι Κροάτες φίλαθλοι βρίσκονται στην Αθήνα, για τον  αγώνα του
Ολυμπιακού με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ενώ συνεχίζονται και οι προσαγωγές Σέρβων
οπαδών του Ερυθρού Αστέρα που εκτιμάται ότι ετοίμαζαν ραντεβού θανάτου.

Στην κατοχή των Κροάτων φιλάθλων βρέθηκαν σιδερογροθιές, φωτοβολίδες, διάφο-
ρα εργαλεία, αλλά και ναρκωτικές ουσίες, ενώ Σέρβοι οπαδοί συνελήφθησαν ακόμα και
με μπετόβεργες.
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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 ψυχολό-
γου 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.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
(3) ΘΕΣΕΩΝ
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκηρύσσει  την
πλήρωση  θέσεων, με  συμβάσεις
μίσθωσης  έργου  με έσοδα προε-
ρχόμενα αποκλειστικά από αντίτι-
μο.
1. Π.Ε ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α με ειδικότητα
στους παραδοσιακούς χορούς (1)
διάρκειας  έως 10 μήνες.
2. Π.Ε ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α  Ζωγραφικής
(1) διάρκειας  έως 8 μήνες.
3. Δ.Ε  ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α  με ειδικότ-
ητα μπαλέτο (1) διάρκειας  έως 8
μήνες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών
Η αίτηση απευθύνεται στο
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11  
& Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200
τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης
Κλεάνθης) 
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Συνοπτικός κατάλογος των απαρ-

αίτητων δικαιολογητικών τα οποία
οι υποψήφιοι πρέπει να υποβά-
λουν μαζί με την αίτησή τους:
1.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(μόνο για υποψήφιο χωρίς Ελληνι-
κή ιθαγένεια).
2.Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα
αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση,
η γενική προϋπηρεσία στο Δημό-
σιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρό-
νια και μήνες) καθώς και αν
υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα
προγράμματα του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων, η
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η
απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
3.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων
της αστυνομικής ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης
της αρμόδιας αρχής ή των
σελίδων όπου αναγράφονται τα
προσωπικά στοιχεία σε διαβατήρ-
ιο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβ-
λιάριο υγείας.
4.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου
λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών
τους.(πτυχίου κ.λ.π.)
5.Έγγραφα που να πιστοποιούν
συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δρά-
σεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, κ,λ.π)
για την ειδικότητα που απαιτείται.
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης(πρόσφατο)
7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ημερών ασφάλιση από
το μητρώο του Ιδρύματος Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστο-
ποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο
της ειδικότητας.
8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που

αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,
β) για τους άνδρες ότι έχουν
εκπληρωθεί οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί  
νόμιμα, γ)δεν έχουν κώλυμα κατά

το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
9.Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις
άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν,
σε ακρόαση εκτέλεσης έργου,
κατά την κρίση της επιτροπής, η
οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα
προσόντα, την καλλιτεχνική στα-
διοδρομία, τις βραβεύσεις και δια-
κρίσεις σε επίσημους διεθνείς και
πανελλήνιους διαγωνισμούς,
συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτι-
κή παρουσία.
10.Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης είναι δέκα ημερολογιακές
ημέρες ήτοι από 7-11-2015 έως
16-11-2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλο-
γος δικαιολογητικών είναι συνο-
πτικός και δεν περιλαμβάνει ειδι-
κές περιπτώσεις απόδειξης κριτ-
ηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες
μπορεί να απαιτούνται άλλα ή
πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφω-
να με την ανακοίνωση. Σε κάθε
περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι
πρέπει να διαβάσουν πλήρως και
με προσοχή την ανακοίνωση προ-
κειμένου να ενημερωθούν λεπτο-
μερώς και με ακρίβεια για το σύνο-
λο των δικαιολογητικών που απαι-
τούνται για την απόδειξη των
προσόντων που επικαλούνται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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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 6 Νοεμβρίου 2015


