
Ο Τιτάν σε Λέρο και
Κω με υλικοτεχνική

υποστήριξη και
εθελοντική εργασία

ΜΜεε  τταα  ππααιιδδιιάά  εεγγκκααιιννίίαα--
σσεε  ττηη  ννέέαα  ΠΠλλααττεείίαα  οο
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

Η κατασκευή της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας αποτελεί ένα από τα
έργα του προγράμματος «Πράσινη Ζωή στην Πόλη», το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής («Αττική 2007-2013»)

Ρίχνονται στη μάχη
για το νέο σχολείο οι

γονείς του 21ου
Δημοτικού Αχαρνών 

Συγκίνηση και περηφάνια πλημμύρησαν
τα Βίλια την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προς τιμή

του Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου.

Σε …διαδραστι-
κή εκδήλωση
μετατράπηκαν
τα εγκαίνια του

έργου της
ανάπλασης της
Πλατείας Φιλι-
κής Εταιρείας,

στα Άνω Λιόσια.

Συνεχίζονται οι έρευνες
για τον εντοπισμό των
δραστών του ξυλοδαρ-

μού Κουμουτσάκου

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνάν-
τηση αξιολόγησης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από

ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης

Θηλιά για τις ελληνικές
επιχειρήσεις οι υψηλές
εργοδοτικές εισφορές

Ένας 56χρονος λάμβανε
επί 10 χρόνια τη σύνταξης

της νεκρής μητέρας του

Παράταση ως 31/12
στους πλημμυροπαθ-
είς για την καταβολή

των φόρων
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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 Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,

2105580002

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,

2105546633

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου

56, 2105555550

Αχαρνές
Κοκολάκης Χαράλαμπος Ε. Αριστοτέλους 86,

2102468746

Άνω Λιόσια
Σταμοπούλου Ειρήνη Ι. Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη

Ιωάννη, 2102472352

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου Γεωργίου

4, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυριως Ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 13
εως 22 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 52%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία,
Νεκταρίνα, Νεκταρούλα Ελλά-

διος, Ελλάδης
Θεοκτίστη Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα,

Μαυρίτσα *

Συγκίνηση και περηφάνια πλημμύρησαν τα Βίλια την
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια εκδήλω-
σης προς τιμή του Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου.

«Ο δικός μας τόπος, ταπεινός αλλά
πάντα αγωνιστής, έχει δώσει το δικό
του μερτικό στις ένδοξες σελίδες της

Ελληνικής Ιστορίας. Είμαστε περήφανοι για
τους ήρωες και θεωρούμε χρέος να σταθούμε
στο ύψος της θυσίας τους» τόνισε, ανάμεσα
στα άλλα, η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κ.
Γιάννα Κριεκούκη στο βασικό της χαιρετισμό
που απηύθυνε στην εκδήλωση προς τιμή του
Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου που έγινε στα
Βίλια. Ο Ιωάννης Σακελλαρίου έπεσε στις 2
Νοεμβρίου του 1940, ως αρχηγός σχηματι-
σμού, καθώς είχε αναλάβει την αντιμετώπιση
εχθρικών αεροσκαφών που κατευθύνονταν
εναντίον της πόλεως των Ιωαννίνων. Κατά τη
διάρκεια όμως της άνισης αερομαχίας (3
ελληνικά καταδιωκτικά - 15 ιταλικά καταδιωκτι-
κά και βομβαρδιστικά) το αεροπλάνο του
Σακελλαρίου, τύπου PZL, χτυπήθηκε από τα
εχθρικά πυρά και κατέπεσε στην περιοχή
Ζίτσας Ιωαννίνων με αποτέλεσμα τον ηρωικό
θάνατο του χειριστή.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι Σμήναρχοι
Ιπτάμενοι ε.α. κ.κ. Γκιόκας Παναγιώτης και Μεϊ-
ντάνης Δημοσθένης οι οποίοι αναφέρθηκαν όχι
μόνο στο εν λόγω ηρωικό περιστατικό αλλά και
στις ένδοξες στιγμές τόσο της πολεμικής αερο-
πορίας μας όσο και σε ντόπιους πιλότους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια
ζεστή ατμόσφαιρα, στο Μνημείο που βρίσκεται
επί της οδού Ιωάννη Σακελλαρίου και παρα-
βρέθηκαν εκτός από τη Δήμαρχο, κ. Γιάννα
Κριεκούκη, ο κ. Γιώργος Πάντζας, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Κοσμήτορα της Βουλής, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των Ενόπλων
Δυνάμεων ανάμεσα των οποίων ο Ταξίαρχος Γιώργος Υφαντής, Διοικητής Στρατοπέδου Τεθωρακισμένων Αυλώνα,
ο Σμήναρχος Ιωάννης Βαμβάκος, Υποδιοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης, οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημά-
των Μάνδρας και Βιλίων κ.κ. Δημήτριος Μπατσαράς και Ζώης Σιαπέρας αντίστοιχα, οι Αντιδήμαρχοι Μάνδρας -
Ειδυλλίας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών, οι επικεφαλής των Συνδυασμών
της Αντιπολίτευσης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς και πλήθος

Με τα παιδιά εγκαινίασε τη νέα Πλατεία ο
Χρήστος Παππούς

ΟΔ ή μ α ρ χ ο ς
ζήτησε από
τα παιδιά να

περιφρουρήσουν τη
νέα Πλατεία

Σε …διαδραστική
εκδήλωση μετατράπ-
ηκαν τα εγκαίνια του
έργου της ανάπλασης
της Πλατείας Φιλικής
Εταιρείας, στα Άνω Λιό-
σια.

Εγκαινιάζοντας την
πλατεία, το μίνι γήπεδο
ποδοσφαίρου και την
παιδική χαρά, ο Δήμα-
ρχος, Χρήστος Παπ-
πούς, κάλεσε τα παιδιά
και τους έφηβους της
περιοχής να διαφυλά-
ξουν το έργο, που θα
αποτελέσει χώρο ανα-
ψυχής και ψυχαγωγίας για τους ίδιους. 

Μάλιστα, ο Δήμαρχος έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων μαζί με τα παιδιά, με τα οποία φωτογραφήθηκαν και οι
παριστάμενοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Με ικανοποίηση εξάλλου «αγκάλιασαν» το έργο και οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της περιοχής.

Η κατασκευή της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας αποτελεί ένα από τα έργα του προγράμματος «Πράσινη Ζωή στην
Πόλη», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής («Αττική 2007-2013») στην πρώτη δημαρχιακή θητεία του
Χρήστου Παππού, όπως επίσης το σιντριβάνι της Λεωφόρου Φυλής και ο πεζόδρομος της Οδού Θεοφίλου στο
σχολικό συγκρότημα Αγίου Νικολάου.

Το έργο παραδόθηκε από τον εργολάβο στην Επιτροπή Παραλαβής, υπό τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας,
Θανάση Σχίζα, την 3η Νοεμβρίου 2015.
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Ρίχνονται στη μάχη για το νέο σχολείο
οι γονείς του 21ου Δημοτικού

Έκτακτη
γ ε ν ι κ ή
σ υ ν έ -

λευση πραγματο-
ποίησε ο Σύλλο-
γος Γονέων και
Κηδεμόνων του
21ου Δημοτικού
Σχολείου Αχα-
ρνών το Σάββατο
7 Νοεμβρίου του
2015. Εκεί αποφ-
ασίστηκε η ένα-
ρξη των κινητο-
ποιήσεων με
σκοπό την ανέγε-
ρση του Νέου
Σχολείου.  

Παρόντες στη συνέλευση ήταν:
1. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών
2. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κος Τοπαλίδης Ευστάθιος
3. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κος Καρυ-

δάκης Κων/νος
4. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κος Πάντζας Γιώργος
5. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κος Δέδες Ι.
6. Υποψήφιος βουλευτής ΑΝΕΛ κος Σαββίδης Σ.
7. Πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ κος Ροδάκης

Όλοι τους δεσμεύτηκαν ότι θα είναι υποστηρικτές στους αγώνες μας.
Εντός της επόμενης εβδομάδας ο κος Πάντζας θα καταθέσει στο κοινοβούλιο

ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς αναφέροντας το ιστορικό του σχολείου
από το 1999 μέχρι σήμερα. Και θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα γιατί ενώ ήταν
στο ΕΣΠΑ δεν υλοποιήθηκε. Σκοπός όλων αυτών είναι η ένταξη του σχολείου για νέα
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Νίκος Ζενέτος : «Στη σκιά των χειρότερων περι-
κοπών στους ΟΤΑ το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016»

Με την επισήμανση ότι η
δημοτική αρχή δε διεκδι-
κεί το αλάθητο αλλά

καταβάλλει αγώνα και φιλότιμες
προσπάθειες, ο δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος επιτέθηκε με
αιχμηρό τρόπο στην αντιπολίτευση
για την, εκ του ασφαλούς, κριτική
της στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
2016. Παράλληλα, παραδέχθηκε
ότι είναι φτωχό, το χαρακτήρισε
ωστόσο απόρροια της χειρότερης
περιόδου που βιώνει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε βάθος δεκαετιών.

Τα βέλη του κ. Ζενέτου συγκέντρωσαν τόσο ο Μπάμπης Καούκης, όσο και οι παρ-
ατάξεις της αριστεράς. «Είναι δύσκολο σε λίγα δευτερόλεπτα με την ανάγνωση ενός
κειμένου ή μιας ανάρτησης στο διαδίκτυο να ισοπεδώσετε μια μεγάλη προσπάθεια
που γίνεται στο δήμο» είπε απευθυνόμενος στον κ. Καούκη, που περιέγραψε νωρίτε-
ρα με μελανά χρώματα την κατάσταση του δήμου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως απύθμενο θράσος την κριτική των αριστερών παρα-
τάξεων περί «φτωχού» Τεχνικού Προγράμματος, όταν η κυβέρνηση των
«ΑΝΕΛοΣυριζαίων» εφαρμόζει τις μεγαλύτερες περικοπές στους ΟΤΑ. «Υπηρετώ
την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1991 και δεν έχω συναντήσει χειρότερη περίοδο. Δε
μιλάμε για μειώσεις, μιλάμε για «έτσι θέλω δε σου δίνω λεφτά και δε σου δίνω και
λόγο». Και παλιά είχαμε περικοπές αλλά αυτό το κακό δεν το είχαμε ποτέ. Μη μας
πουλάτε, λοιπόν, πνεύμα γιατί έχουμε φτωχό Τεχνικό Πρόγραμμα» σημείωσε ο Νίκος
Ζενέτος.

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο
Τεχνικό Πρόγραμμα, ο δήμαρχος Ιλίου σημείωσε πως διεκδικεί οποιοδήποτε έργο
μπορεί να συμβάλλει στην ανάπλαση της πόλης. «Ξέρετε κανένα δήμαρχο που να
λέει δε θέλω έργο στην πόλη μου; Ότι είναι επιλέξιμο και μπορεί να δώσει ανάπτυξη,
το διεκδικούμε. Μπορεί να πετύχουμε και κάποια μεγάλα έργα, όπως το Γηροκομείο
και το λέω γιατί δεν γίνονται πλέον τέτοια έργα» επεσήμανε.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις
δρόμων στο δήμο, με ποσά που έχουν εξασφαλιστεί από χρηματοδοτήσεις ενώ απο-
κάλυψε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με το διευθυντή της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο ραδιοτηλεοπτικού ή ραδιο-
φωνικού μουσείου στην περιοχή της Ραδιοφωνίας. «Ήδη ο χώρος έχει αναβαθμιστεί
με τα γηπεδάκια που έγιναν. Αναμένεται το έργο με το παρκινγκ και την ανάπλαση,
αν προχωρήσει και το μουσείο, σας βλέπω και την επόμενη τετραετία να κάθεστε στις
ίδιες θέσεις» ανέφερε χαριτολογώντας στην αντιπολίτευση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό
των δραστών του ξυλοδαρμού Κουμουτσάκου

Δι ε ν ε ρ -
γείται και
ΕΔΕ για

το εάν οι δυνά-
μεις των ΜΑΤ
αδράνησαν κατά
τη διάρκεια της
επίθεσης.

Χωρίς αποτέ-
λεσμα, προς το
π α ρ ό ν ,
συνεχίζονται οι
έρευνες της
αστυνομίας για
τον εντοπισμό
των τεσσάρων
ακόμα ατόμων,
τριών ανδρών και μίας γυναίκας, που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση εναντίον
του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Κουμουτσάκου. 

Την ίδια ώρα, διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθ-
εί αν οι άνδρες των ΜΑΤ αδράνησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. 

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες, αλλά και την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού,
προκύπτει ότι ο νεαρός με το τζόκεϊ και τη μαύρη φόρμα, που φαίνεται καθαρά να
γρονθοκοπεί τον βουλευτή, είναι οργανωμένος στον πυρήνα της ΧΑ στο Μενίδι και
όπως λένε οι αστυνομικοί, είναι αυτός που καλεί τον 25χρονο συλληφθέντα να αρπά-
ξει τον βουλευτή με κεφαλοκλείδωμα.

Εγκατάλειψη και λεηλασία στο Τατόι

Μαρμάρ-
ι ν α
κασπό

που έστεκαν για
χρόνια μπροστά
από το κτίριο του
δ ι ευθυντηρ ίου
στο Τατόϊ κατέ-
στρεψαν, πριν
λίγες ημέρες,
άγνωστοι όπως
καταγγέλλει ο
σύλλογος φίλων
του κτήματος.

» Θα θέλαμε να
σας ενημερώσο-
υμε ότι τους
τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονο κύμα ανομίας και λεηλασίας στο πρώην
Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου. Τις προηγούμενες μέρες κατέστρεψαν στο Τατόι τα μαρμάρ-
ινα κασπό που χρόνια έστεκαν μπροστά από το κτίριο του διευθυντηρίου και αντι-
στέκονταν στο χρόνο και την αδιαφορία της πολιτείας να τα προστατέψει!!

Το μίσος ήταν τόσο που όχι μόνο τα αναποδογύρισαν απο τις θέσεις τους (όπως
βλέπετε στη φωτογραφία) αλλά έσπασαν επίσης τα βασιλικά εμβλήματα Γεωργίου Α’
που έφεραν στις άκρες. Η αλητεία και η ανομία έχουν μετατρέψει τους τελευταίους
μήνες το Τατόι σε βομβαρδισμένο τοπίο και σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο με
άτομα από όλη την Αθήνα να πηγαίνουν εκεί να κλέβουν, να λεηλατούν, να
βρωμίζουν.

Την άθλια αυτή εικόνα αντιμετωπίσαμε κατά τη ξενάγηση στο Τατόι του Ιταλού πρε-
σβευτή. Στείλαμε άμεσα τη φωτογραφία στο Υπουργείο Πολιτισμού και ενημερώσα-
με όλες τις κρατικές αρχές. Επίσης θέσαμε το Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοΐου στη
διάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για να βοηθήσουμε να μεταφερθούν άμεσα σε
στεγασμένο χώρο τα αντικείμενα και να αποθηκευτούν, όπως άλλωστε είχαμε ζητή-
σει εδώ και 5 χρόνια.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε οτι ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου δεν έχει
δικαίωμα να αγγίξει τίποτα από όλα αυτά χωρίς την άδεια της επίσημης πολιτείας.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε η πολιτεία να δράσει άμεσα, διαφορετικά είμαστε αναγκα-
σμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο στα πλαίσια του νόμου για να
αντιμετωπιστεί αυτή η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τους τελευταίο-
υς μήνες το πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι.»
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«Ναι» στη συμμετοχή σε πανελλήνιο
συλλαλητήριο στις 18 Νοεμβρίου
είπαν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στο γενικό προσ-
κλητήριο που
απηύθηναν προ

ημερών αγρότες και κτηνοτρ-
όφοι από την Κρήτη για διε-
νέργεια πανελλήνιου
συλλαλητηρίου του κλάδου
στις 18 Νοεμβρίου στην
Αθήνα, στο Σύνταγμα, αντα-
ποκρίνονται αγρότες και
κτηνοτρόφοι οι οποίοι συνε-
δρίασαν σήμερα στον
Πλατύκαμπο.

Οι συμμετέχοντες στη
συνεδρίαση είπαν ομόφωνα
«ναι» στη συμμετοχή στο συλλαλητήριο των Αθηνών και συζήτησαν τις οργανωτικές
λεπτομέρειες της καθόδου.

Συγκεκριμένα την κοινή σύσκεψη συγκάλεσαν οι επιτροπές αγροτών και κτηνοτρ-
όφων από την Κεντρική Ελλάδα και συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Βόρεια Ελλά-
δα, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πιερία και τη Θεσσαλία,
ενώ την ίδια απόφαση έλαβε και η τοπική Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών Ν. Λάρι-
σας η οποία λειτουργεί εκ μέρους 32 συνεταιρισμών του νομού.

Η κάθοδος προς την Αθήνα υπολογίζεται ότι θα είναι μαζική, ενώ προβλέπεται
επίσης η παρουσία αγροτικών μηχανημάτων και τρακτέρ, αλλά -πιθανότατα- και
ζώων.

Την ερχόμενη Τρίτη εξάλλου, 10 του μηνός, πραγματοποιείται στη Λάρισα μεγάλο
αγροτικό συλλαλητήριο το οποίο συνδιοργανώνουν οι συνεταιρισμοί αγροτών Ν.
Λάρισας, οι νέοι αγρότες, τέσσερις κτηνοτροφικές ομοσπονδίες (χοιροτρόφοι, κτηνο-
τρόφοι, αγελαδοτρόφοι, ελευθέρας βοσκής), το ΓΕΩΤΕΕ, ο γεωπονικό σύλλογος
Λάρισας και οι ΤΟΕΒ Πηνειού και Λάρισας.

Θριαμβευτής ο Μερούσης για τρίτη
διαδοχική χρονιά στο Μαραθώνιο

ΟΧριστόφορος Μερ-
ούσης για τρίτη
συνεχή χρονιά και

με επίδοση 2:21.22, ανα-
δείχθηκε νικητής στον Μαρ-
αθώνιο ανδρών, που ολοκ-
ληρώθηκε με την συμμετοχή
πλέον των 43.000 δρομέων
στην κλασσική διαδρομή
Μαραθώνας-Αθήνα, από-
στασης 42.195 μέτρων.

Στην δεύτερη θέση -με το
ένατο μετάλλιο του στην διο-
ργάνωση- τερμάτισε ο
Δημήτρης Θεοδωρακάκος (2:27.03) και στην τρίτη ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης
(2:27.28). Τέταρτος έφθασε στο Παναθηναϊκό στάδιο, ο Γιώργος Καραβίδας που
τερμάτισε σε 2:30.41, 5ος ο Νίκος Καλομοίρης (2:31.39) κι έκτος ο Κυριάκος Συμιρ-
ιώτης (2:32.10).

Στην κατηγορία των γυναικών, πρώτευσε η Μινόρι Χαγιακούρι από την Ιαπωνία με
2:52.06, ενώ ακολούθησαν οι Ουρανία Ρεμπούλη (2:54.32), Μάγδα Γαζέα (2:55.35,
12ο μετάλλιο στην διοργάνωση), Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου (2:59.08), Γκλόρια
Πριβιλέτζιο (3:02.01) και Γεωργία Λουβή (3:04.32).

Ο Α. Τσίπρας ζητεί χείρα βοηθείας
από Juncker- Merkel- Hollande

Με τον πρόεδρο
της Κομισιόν,
Jean Claude

Juncker καθώς και τους
ομολόγους του A. Merkel
και Francois Hollande
επικοινώνησε  ο Αλέξης
Τσιπρας όπως είχε προα-
ναγγείλει το Μαξίμου ήδη
από την Παρασκευή  ενό-
ψει του αυριανού
Eurogroup.

Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, ο Έλληνας
πρωθυπουργός ενημέρ-
ωσε τον κ. Junker τόσο
για το προσφυγικό όσο και για τα ανοιχτά θέματα που προκαλούν εμπλοκή στις δια-
βουλεύσεις Ελλάδας- θεσμών για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για το ζήτημα των πλειστηριασμών, στο οποίο υπάρχει ακόμη βαθύ
χάσμα μεταξύ Ελλάδας και δανειστών, ο κ. Τσίπρας ανέφερε στον πρόεδρο της Κομι-
σιόν πως δεν είναι δυνατόν να αφεθούν οι Έλληνες να χάσουν τα σπίτια τους ενώ
αναφορικά με το Προσφυγικό, ζήτησε να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις των κον-
δυλίων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών.

Με τον κ. Juncker ο Α. Τσίπρας συνομίλησε και για το επικείμενο ταξίδι του στην
Τουρκία ως εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Κατά πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος της Κομισιόν φάνηκε να
δείχνει κατανόηση στα αιτήματα της ελληνικής πλευράς.

Όπως ανέφερε το Capital.gr στο δημοσίευμά του "ζητείται βοήθεια", η επιλογή του
κ. Τσίπρα να αναζητήσει χείρα βοηθείας και από τους Merkel- Hollande, είναι μάλλον
κακός οιωνός για την πορεία των διαβουλεύσεων Ελλάδας- Κουαρτέτου καθώς,
όπως υποστήριζαν πηγές του Μαξίμου, αυτό θα γινόταν μόνον σε περίπτωση που
διαπιστωνόταν εμπλοκή στη διαπραγμάτευση και θα βρισκόταν η δόση των 2 δισ.
στον "αέρα".

Εγκλωβισμένοι στα σύνορα με την
ΠΓΔΜ πρόσφυγες και μετανάστες

Με πολύ αργούς
ρυθμούς γίνε-
ται η

μετακίνηση προσφύγων
και μεταναστών από την
Ελλάδα στην ΠΓΔΜ με
αποτέλεσμα να εγκλωβι-
στούν στην περιοχή του
μεθοριακού σταθμού
Ειδομένης Κιλκίς χιλιάδες
άτομα.

Όπως είπε στο ΑΠΕ–
ΜΠΕ ο επικεφαλής της
Συντονιστικής Διεύθυ-
νσης του Κέντρου Υγείας
Πολυκάστρου, Γιώργος
Περπερίδης, το πρόβλημα επιδεινώθηκε και από την πρόσφατη απεργία των λιμενε-
ργατών με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν αυτήν τη στιγμή περίπου διακόσια λεωφ-
ορεία, κυρίως με Σύρους, οι οποίοι –όπως εκτιμά– θα αναγκαστούν να περιμένουν
στα σύνορα αρκετές ημέρες μέχρι να τους επιτραπεί να περάσουν στην ΠΓΔΜ.

«Κοντά στους 10.000 άνθρωποι είναι καθηλωμένοι στα σύνορα και οι περισσότερ-
οι παραμένουν μέσα στα λεωφορεία που τους μετέφεραν από την Αθήνα και την
Καβάλα. Υπάρχουν μωρά που αντιμετωπίζουν, λόγω της ταλαιπωρίας και των καιρ-
ικών συνθηκών που επικρατούν, αναπνευστικά προβλήματα, αλλά οι γονείς τους
αρνούνται να απευθυνθούν σε γιατρούς επειδή θα χάσουν τη σειρά στην ουρά που
έχει σχηματιστεί προς τα σύνορα με τα Σκόπια», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Περπερίδης.

Στην περιοχή του τεράστιου καταυλισμού παραμένουν εθελοντές γιατροί και κάτοι-
κοι της περιοχής που προσπαθούν να βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν κάποιο
σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ οι εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων αναφέρουν
ότι εκτός από τα είδη ένδυσης και υπόδησης απαραίτητα είναι γάλατα, βρεφικές τρο-
φές και πάνες. Μάλιστα, συνιστούν στους εκπροσώπους των συλλόγων και των
οργανώσεων που προσφέρουν εθελοντική βοήθεια να στέλνουν τα είδη ένδυσης και
υπόδησης στη Μυτιλήνη, καθώς όσοι φθάνουν εκεί από τα τουρκικά παράλια τα
έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, απ΄ό,τι στην Ειδομένη.

Ένας Σύρος πρόσφυγας διακομίστηκε εκτάκτως στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου,
με κοιλιακό άλγος, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στην Ειδομένη
βρίσκεται και το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Θεσσαλονίκη.

Κατά μέσο όρο, οι αστυνομικοί και οι τελωνειακοί από την ΠΓΔΜ επιτρέπουν 50 με
60 άτομα, κάθε ώρα, να περάσουν τα σύνορα, ενώ εθελοντές και εκπρόσωποι
φορέων του Κιλκίς είναι αισιόδοξοι, πάντως, ότι μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομά-
δας θα μετακινηθούν οι περισσότεροι πρόσφυγες στη γειτονική χώρα, με την
προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες.
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Παράταση ως 31/12 στους
πλημμυροπαθείς για την καταβο-

λή των φόρων

Παράταση έως τις
31 Δεκεμβρίου
έδωσε το υπο-

υργείο Οικονομικών
στους κατοίκους των περ-
ιοχών που επλήγησαν
από τις πρόσφατες
πλημμύρες, για την υπο-
βολή φορολογικών
δηλώσεων και την πληρ-
ωμή φόρων, εισφορών
και τελών.

Η ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών
έχει ως εξής:

«Εκδόθηκε 6.11.2015
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνεται παράταση μέχρι
31.12.2015, στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής
φόρων, εισφορών, τελών καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των καταστροφών που
έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας-Κυλλήν-
ης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγίων Αναργύρων-Καματερού».

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνάντηση
αξιολόγησης του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) από ομάδα εξωτερικής

αξιολόγησης

ΟΔήμος Ελευσίνας, εκπροσωπούμενος από τον προϊστάμενο του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος Δρ. Αναστάσιο Χρηστίδη, πήρε μέρος , ως κοι-
νωνικός εταίρος μαζί με τον Δήμο της Αθήνας και τον Σύνδεσμο

Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, σε συνάντηση αξιολόγησης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από ομάδα
εξωτερικής αξιολόγησης (πέντε διακεκριμένοι ελληνικής καταγωγής καθηγητές
ξένων πανεπιστημίων).

Στην συνάντηση επισημάνθηκε εκ μέρους του Δήμου Ελευσίνας η μεγάλη
σημασία της μέχρι τώρα συνεργασίας με το ΕΚΠΑ και ιδιαίτερα με τον καθη-
γητή κ. Σκούλλο, όσον αφορά την ποιότητα του Κόλπου Ελευσίνας. 

Τονίστηκε ότι τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας αξιοποιήθηκαν
αφενός μεν στο να καταστεί γνωστή η τραγική από άποψη ρύπανσης κατά-
σταση του Κόλπου Ελευσίνας τις δεκαετίες του 1970 και 1980 και να απαιτηθ-
εί η λήψη μέτρων εκ μέρους της πολιτείας και των επιχειρήσεων για την
βελτίωση της κατάστασης και αφετέρου να εδραιωθεί η άποψη ότι ο Κόλπος
Ελευσίνας ναι μεν ασθενούσε βαρέως αλλά δεν ήταν νεκρή περιοχή και μπο-
ρούσε να ανανήψει, πράγμα το οποίο πράγματι συμβαίνει στις μέρες μας.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι η σημαντική βελτίωση, για την οποία συνεισέφερε
σε μεγάλο βαθμό η επιστημονική έρευνα και η συνεργασία με το ΕΚΠΑ, ανα-
δείχθηκε στο πρόσφατο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, που έγινε στην Ελευ-
σίνα με συνεργασία του Πανεπιστημίου και του Δήμου Ελευσίνας. Τέλος κατέ-
στη σαφές ότι υπάρχει εκατέρωθεν η βούληση για συνέχιση και ενδυνάμωση
της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του ΕΚΠΑ με σκοπό την
ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας του Κόλπου Ελευσίνας αλλά και
γενικότερα την αειφόρο ανάπτυξη του Θριασίου Πεδίου.

Ο Τιτάν σε Λέρο και Κω με υλικοτεχνική
υποστήριξη και εθελοντική εργασία

Πέρα από
την εθε-
λοντική

δράση των εργα-
ζομένων του, ο
Τιτάν καλύπτει
συγκεκρ ιμένες
υλικές ανάγκες,
όπως με τη
δωρεά 2.000
σακιδίων πλάτης
για τη διευκόλ-
υνση της συνέχι-
σης του ταξιδιού
των προσφύγων.

Από τις 19
Οκτωβρίου και
για τέσσερις
σ υ ν ε χ ό μ ε ν ε ς
εβδομάδες, πεν-
ταμελείς ομάδες εθελοντών εργαζομένων στον Τιτάνα και στην Ιντερμπετον, σε συνε-
ργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου αλλά και με τις τοπικές αρχές, προσφέρουν
προσωπική εθελοντική εργασία και συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της προ-
σφυγικής κρίσης – ασφαλώς χάρη στην πλήρη οικονομική υποστήριξη και στην τεχνι-
κή διευκόλυνση που παρέχει ο εργοδότης τους, Τιτάν. Διαμορφώνουν χώρους υπο-
δοχής και φιλοξενίας των προσφύγων που φτάνουν κατά εκατοντάδες στο νησί, δια-
νέμουν φαγητό και είδη ένδυσης και πρώτης ανάγκης, ενώ παράλληλα, παρόντες
είναι ιατρός εργασίας και νοσηλεύτρια, ώστε να προσφέρουν τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες τους (www.titan-cement. com). Πέρα όμως από την εθελοντική δράση των
εργαζομένων του, ο Τιτάν καλύπτει συγκεκριμένες υλικές ανάγκες, όπως με τη δωρεά
2.000 σακιδίων πλάτης για τη διευκόλυνση της συνέχισης του ταξιδιού των προ-
σφύγων. Στην προσφορά περιλαμβάνεται και η δωρεά προς το Λιμεναρχείο και την
Αστυνομική Διεύθυνση μιας θερμικής κάμερας που υποβοηθά το έργο τους για έρευ-
να και διάσωση. Η έμπρακτη συμμετοχή των εργαζομένων της από όλη την Ελλάδα
προσθέτει έναν ακόμη «κρίκο» στην αδιάρρηκτη αλυσίδα της παράδοσης της εταιρ-
είας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, να συμβάλλει στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν πρόκειται για ανθρωπι-
στική κρίση.

Αλλωστε είναι ακόμη νωπή η μνήμη από μιαν ακόμη πράξη κοινωνικής ευαισθη-
σίας –έμπρακτης πάντα– τότε που η Κεφαλονιά πληγώθηκε από τους σεισμούς και
είναι η δωρεά 500 τόνων σάκων τσιμέντου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες της σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον,
για την ανακούφιση των σεισμοπλήκτων κατοίκων του νησιού, ικανοποίησε σχετικά
αιτήματα των φορέων που απευθύνθηκαν σε αυτήν.

Ο όμιλος Τιτάν, ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με
έδρα την Ελλάδα, έχει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες –Δυτική
Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος– και στα περισσότε-
ρα των 110 χρόνων της ιστορίας του επιδιώκει πάντα να συνδυάζει τη λειτουργική
αρτιότητα με τον σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αξιο-
σημείωτα ακόμη είναι και τα χαρακτηριστικά επιτεύγματα του ομίλου, όπως το αίσθ-
ημα «δέσμευσης» που επιτυχώς καλλιεργεί στο ανθρώπινο δυναμικό του μέσα από
πρωτοβουλίες και παροχές, μεταξύ των οποίων το να συμμετέχει έμπρακτα και να
ανταποκρίνεται στα σημαντικά οικογενειακά γεγονότα των εργαζομένων του, όπως
και σε τιμητικές πράξεις και διακρίσεις τους.
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην 4η συνεδρίαση

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα πραγματο-
ποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 στις 12:00
μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευ-
σίνας ( Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος – 2ος όροφος) με
θέματα:

1.Ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών ίδρυσης
Μουσικού Σχολείου.
2.Kατανομή στις σχολικές επιτροπές της Γ Δόσης των
κονδυλίων του 2015.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Π.

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τα σενάρια για οικουμενική κυβέρν-
ηση επανήλθαν στην επικαιρότητα

Με την
συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ -

ΑΝΕΛ να παραπαίει ήδη,
πριν καν συμπληρωθούν
δύο μήνες από τις εκλο-
γές της 20ης Σεπτεμ-
βρίου, τα σενάρια για
οικουμενική κυβέρνηση
επανήλθαν στην επικαιρ-
ότητα, όχι μόνο ως κατα-
γραφή πληροφοριών από
κύκλους των Βρυξελλών,
αλλά και από δηλώσεις
πολιτικών που επανέφερ-
αν το θέμα, όπως αυτές
της Φώφης Γεννηματά.

Στη ΝΔ η αναζωπύρωση των συγκεκριμένων σεναρίων βρίσκει την παράταξη στο
τέλος της μακράς εσωκομματικής κούρσας, με τους περισσότερους από τους υποψ-
ηφίους να έχουν αναλωθεί σε διαμάχες στους δρόμους του διαδικτύου, σε ένα
παράλληλο σύμπαν, μακριά από αυτό της σκληρής πραγματικότητας που βιώνει η
ελληνική κοινωνία.

Από τα πρόσωπα της κεντροδεξιάς που θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό
ρόλο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Κώστας Καραμανλής δεν φαίνεται να έχει καμία
πρόθεση να τεθεί επικεφαλής μιας τέτοιας κυβέρνησης, ο Αντώνης Σαμαράς αποκ-
λείεται με βάση αυτά τα σενάρια, καθώς εκτιμάται ότι δεν μπορεί να τύχει ευρύτερης
αποδοχής, που είναι βασική προϋπόθεση για ένα τέτοιο κυβερνητικό σχηματισμό και
το μόνο όνομα που διοχετεύεται στα δημοσιογραφικά γραφεία, είναι αυτό του
Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σύμφωνα με έμπειρα και παλαιά στελέχη της κεντροδεξιάς πάντως, η ΝΔ μπορεί
να κερδίσει το στοίχημα της κυβερνησιμότητας, μόνο αν την 23η Νοεμβρίου βγει ενω-
μένη από την εσωκομματική διαδικασία. Υπέρ της ενότητας τάσσονται και οι τέσσερ-
ις υποψήφιοι για τη γαλάζια ηγεσία, τονίζοντας σε κάθε δημόσια τοποθέτησή τους ότι
μπορούν να τη διασφαλίσουν.

Όμως η πραγματικότητα άλλο δείχνει, καθώς τα σφοδρά πυρά που εξαπολύουν οι
κ. Τζιτζικώστας, Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ο ένας στον άλλον και όλοι μαζί κατά
του κ. Μεϊμαράκη, δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό στα γαλάζια στελέχη για την
κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η ΝΔ στην επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό
φαίνεται πλέον ότι η κυβερνησιμότητα και η ηγετική προσωπικότητα θα κρίνουν την
εσωκομματική εκλογή στην κεντροδεξιά.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει επικεντρώσει τη στρατηγική του
στα κυβερνητικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποδώσει η υποψηφιότητά του στη
ΝΔ και για το λόγο αυτό, έχει επιλέξει, όπως έλεγαν και οι συνεργάτες του, να μην
απαντά στις προκλήσεις των συνυποψηφίων του. «Μόνο ο Βαγγέλης μπορεί να κρα-
τήσει το κόμμα ενωμένο και να εγγυηθεί ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στον Τσίπρα,
κάτι άλλωστε που το έχει αποδείξει», συμπλήρωναν από το επιτελείο του.

«Είμαι ο πιο κατάλληλος για να μετατρέψει τη ΝΔ από ένα συρρικνωμένο κόμμα σε
μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ηράκλειο,
ενώ από τις Σέρρες ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε τις 4 πρώτες θεσμικές αλλαγές του
Σχεδίου εθνικής αναγέννησης, όπως το ονομάζει, μεταξύ των οποίων είναι η άμεση
κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η άμεση εκλογή του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας, ένα σταθερό εκλογικό σύστημα με κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών
περιφερειών και η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Στο ΣτΕ οι φαρμακοποιοί για τους
όρους λειτουργίας φαρμακείων

Στο Συμβούλιο
της Επικρατείας
προσέφυγαν οι

φαρμακοποιοί και οι
φαρμακαποθηκάριοι ,
ζητώντας να ακυρωθεί η
από 2 Οκτωβρίου απόφ-
αση των υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υγείας
για τη ρύθμιση του επαγ-
γέλματος του φαρμακο-
ποιού και την ίδρυση
φαρμακείων.

Ο Πανελλήνιος Φαρ-
μακευτικός Σύλλογος, ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
υποστηρίζουν με τις προσφυγές τους στο ΣτΕ ότι η επίμαχη απόφαση είναι αντίθετη
σε διατάξεις του Συντάγματος, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην ευρ-
ωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και στη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης όσο και του ΣτΕ.

Οι προσφυγές θα ζητηθούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικα-
στηρίου.

Ελέγχονται πλέον και οι θυρίδες
βάσει πόθεν έσχες

Τιμαλφή, πολύτιμα μέταλλα, μετρητά εντός και εκτός θυρίδων, πολύτιμα είδη,
πίνακες κ.ά., θα περιλαμβάνονται εφεξής στις δηλώσεις των υπόχρεων υπο-
βολής «πόθεν έσχες», καθώς με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται

αλλαγές στον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης, τόσο των πολιτικών προσώπων,
όσο και όλων αυτών που υποχρεούνται να ελέγχονται κάθε χρόνο «για όσα έχουν και
πώς τα έχουν αποκτήσει».

Οι νέες ρυθμίσεις για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες», προϊόν επεξεργασίας από τον
αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, αρμόδιο σε θέματα Διαφθοράς, κ. Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο, περιλαμβάνουν ευρύτερες αλλαγές για το σύνολο των προσώπων
που υποβάλλουν κάθε χρόνο τη σχετική δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς, ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης, στο
εξής θα διενεργείται από την ειδική επιτροπή της Βουλής, η οποία θα συγκροτείται
από εννέα μέλη και η πλειοψηφία τους δεν θα είναι μέλη του κοινοβουλίου, αλλά
ανώτατοι δικαστικοί, ενώ θα μετέχει και ο Συνήγορος του Πολίτη. Οι πολιτικοί που θα
μετέχουν στη σύνθεση αυτής της επιτροπής θα είναι μόνον τρεις και η παρουσία τους
κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τα συνταγματικώς
προβλεπόμενα και όσα ορίζει η κοινοβουλευτική τάξη.

Ως σήμερα, τα πολιτικά πρόσωπα, πρωθυπουργό, υπουργούς κ.λπ., έλεγχε
Επιτροπή της Βουλής, στην οποία οι πολιτικοί είχαν την πλειοψηφία, με αποτέ-
λεσμα να έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς επικρίσεις επί της ουσίας και τυπικά
στη λογική «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει...».

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπ. Δικαιοσύνης -είναι σχεδόν έτοιμες και
θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή- επέρχονται μεταβολές και στον έλεγχο των
δηλώσεων «πόθεν έσχες» κρατικών αξιωματούχων, δικαστικών, υψηλόβαθμων
στελεχών της δημόσιας διοίκησης και άλλων υπόχρεων, συνολικά 38.000
πολιτών που κάθε χρόνο υποβάλλουν σχετική δήλωση.

Ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης στο εξής θα περάσει στην
αρμοδιότητα της Αρχής για την Καταπολέμηση Εσόδων από Εγκληματικές
ενέργειες (Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και ειδικότερα στην Μονάδα
Γ της Αρχής, διότι είναι η μόνη που διαθέτει τεχνογνωσία και υποδομή για τον
έλεγχο τόσων πολλών δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Ως σήμερα και με βάση νομοθετική μεταβολή που είχε γίνει το 2014, ο
έλεγχος και αυτών των προσώπων είχε υπαχθεί στην Ειδική Επιτροπή της Βου-
λής, με αποτέλεσμα να αδρανήσει κάθε έλεγχος καθώς ήταν πρακτικά αδύνατο
η Επιτροπή αυτή να μπορεί, έστω και δειγματοληπτικά, να ελέγξει έναν τέτοιο
όγκο δηλώσεων, γεγονός που είχε αποκαλύψει η «Κ» με πρόσφατο δημοσίευμά
της.

Παράλληλα, το υπ. Δικαιοσύνης με ν/σ που θα φέρει σύντομα στη Βουλή στο
πλαίσιο διατάξεων για την πάταξη της διαφθοράς, θα ενισχύσει τους μηχανι-
σμούς ελέγχου κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, (Εισαγγελία Διαφθο-
ράς, Οικονομικούς Εισαγγελείς), προβλέποντας συντονιστικό όργανο με πανελ-
λαδική εμβέλεια, ενώ θα περιληφθούν και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν
εμπλεκόμενους σε υποθέσεις διαφθοράς για επιστροφή των καταχρασθέντων.

Οι διατάξεις για την παροχή κινήτρων, προκειμένου να επιστρέφονται χρήμα-
τα στα δημόσια ταμεία από όσους ελέγχονται για υποθέσεις κρατικής διαφθο-
ράς θα αποτελέσει προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της
Διαφθοράς και οι σχετικές ρυθμίσεις αποτελούν ήδη αντικείμενο επεξεργασίας
από το υπ. Δικαιοσύνης με ευθύνη του υπουργού, κ. Νίκου Παρασκευόπουλου
και του αναπληρωτή υπουργού, κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Οι ρυθμίσεις
αυτές έρχονται να ενισχύσουν τις νομοθετικές μεταβολές που έγιναν πριν από
ένα χρόνο αλλά στην πράξη λειτούργησαν σε περιορισμένη κλίμακα.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Πολιτική λύση για τα
«κόκκινα» δάνεια αναζ-
ητά ο πρωθυπουργός

Με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα
Μέρκελ και τον γάλλο πρόεδρο Φρανσουά

Ολάντ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή, αναζητώντας πολιτική
λύση για τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης με τους
εκπροσώπους των δανειστών, και κυρίως για το ζήτ-
ημα των «κόκκινων» δανείων, εν όψει του Eurogroup
της Δευτέρας, από το οποίο εξαρτάται η αποδέσμευση
της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας
ενημέρωσε τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τα θέματα που
προκαλούν εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις της Αθή-
νας με τους δανειστές. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτ-
ημα των πλειστηριασμών της α' κατοικίας, για το οποίο
υπάρχει χάσμα μεταξύ των προτάσεων Αθήνας και
θεσμών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στον πρόεδρο της Κομι-
σιόν ότι η α' κατοικία των Ελλήνων πρέπει να προστα-
τευθεί, ειδικά εκείνων που αποδεδειγμένα δεν μπορούν
να πληρώσουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα υπο-
στεί σοβαρό πλήγμα ο κοινωνικός ιστός της χώρας, εν
μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εξέφρασε την κατανόησή του
στον πρωθυπουργό.

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες και με τον γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ,
καθώς και με τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ
για τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά εν όψει της
συνεδρίασης του Eurogroup τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός ανέλυσε στους συνομιλητές του
τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι η
ελληνική θέση είναι συμβατή τόσο με την συμφωνία του
περασμένου Ιουλίου όσο και με την διασφάλιση της κοι-
νωνικής συνοχής.

Κατά τις πληροφορίες, η Ανγκελα Μέρκελ εξέφρασε
την κατανόησή της και υποσχέθηκε να μεταφέρει τις
θέσεις αυτές στον υπουργό Οικονομικών Β.Σόιμπλε, εν
όψει του Eurogroup της Δευτέρας.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, πάντως, σε
περίπτωση που δεν εξευρεθεί λύση έως το Eurogroup,
η Αθήνα θα ζητήσει να μεταφερθεί το θέμα των «κόκκι-
νων» δανείων στο δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι εταίροι πιέζουν να ψηφι-
στούν όλες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με προα-
παιτούμενα έως την Τετάρτη, συνδέοντας την ψήφιση
των μέτρων τόσο με την δόση, όσο και με τα 10 δισ.
ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Συζήτηση και για το προσφυγικό
Επιπλέον, στη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινω-

νιών του, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλ-
ητές του και για το θέμα των προσφυγικών ροών,
καθώς και για το επικείμενο ταξίδι στην Τουρκία. 

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού,
και οι τρεις καλωσόρισαν την πρωτοβουλία, και την ενέ-
ταξαν στον ευρύτερο σχεδιασμό των Ευρωπαίων εταίρ-
ων για συνεργασία με την γειτονική χώρα, στη βάση
του Διεθνούς Δικαίου, με σκοπό την αποτελεσματικότε-
ρη διαχείριση του Προσφυγικού και Μεταναστευτικού
ζητήματος και ιδιαίτερα την καταπολέμηση των δικτύων
διακίνησης.

Κατά τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ζήτησε από
τον πρόεδρο της Κομισιόν να επιταχυνθούν οι διαδι-
κασίες εκταμίευσης κονδυλίων για τη στήριξη της Ελλά-
δας που καλείται να σηκώσει μεγάλο βάρος στο
πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης.

Σχεδόν 70% περισσότερο από τον
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και
τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονά-

δες πάνω από τη Γερμανία πληρώνει ένας
Ελληνας επιχειρηματίας τη μισθωτή
εργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας
μισθωτός με μεικτές αποδοχές (και όλες τις
εισφορές και φόρους που επιβαρύνουν την
εργασία του) της τάξης των 2.400 ευρώ να
λαμβάνει τελικά στο χέρι 1.080 ευρώ. Τα
υπόλοιπα 1.320 είναι το λεγόμενο μη μισθο-
λογικό κόστος, το οποίο όχι μόνο είναι το
μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αλλά έχει και τη
χαμηλότερη δυνατή ανταποδοτικότητα.

Υψηλότερες από την Ελλάδα ασφαλιστικές
εισφορές ως ποσοστό των μισθών έχουν
μόνο 3 χώρες στον ΟΟΣΑ. Ωστόσο, όπως
επισημαίνει το Ινστιτούτο Μελετών της
ΓΣΕΒΕΕ, κι εκεί καταλαμβάνουμε την πρωτιά, αν προ-
στεθούν επιπλέον επιβαρύνσεις, ειδικά προς τους
ελεύθερους επαγγελματίες, όπως:

1) Οι εισφορές προς τον κύριο οργανισμό ασφάλισης,
οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα έτη δραστηριότητας
και όχι τις οικονομικές επιδόσεις, και είναι υψηλές (η
ελάχιστη είναι 450 ευρώ ανά 2μηνο).

2) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογίζεται
στο τέλος εκκαθάρισης της φορολογίας.

3) Το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο επίσης υπο-
λογίζεται κατά κεφαλήν και κατά κατάστημα, δίχως να
λαμβάνει υπόψη την κερδοφορία της επιχείρησης.

Αναζήτηση νέων πόρων
Σε αυτόν τον εισφορο...πρωταθλητισμό, το υπουργείο

Εργασίας αναζητεί εναγωνίως νέους πόρους χρημα-
τοδότησης των Ταμείων, προκειμένου να περιοριστούν
οι ούτως ή άλλως σχεδιαζόμενες μειώσεις συντάξεων.

Στο κάδρο προστέθηκε εσχάτως και το ενδεχόμενο
αύξησης των εισφορών για τις επικουρικές συντάξεις,
μετά τις μεγάλες και έντονες αντιδράσεις που προκάλε-
σε η πρόταση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρ-
ούγκαλου για συγχώνευση της κύριας με την επικουρι-
κή σύνταξη.

Οι θεσμοί είναι αντίθετοι με κάθε ενδεχόμενο αύξησης
του μη μισθολογικού κόστους, καθώς, εκτός από τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού, μια πιθανή αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει
αντικίνητρα στους εργοδότες για την πρόσληψη νέων
εργαζομένων και στους εργαζόμενους για την προσφο-
ρά εργασίας. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει και ο
ΣΕΒ, θα είναι να διογκωθεί η αδήλωτη εργασία και η
αυτοαπασχόληση σε μια προσπάθεια να μειωθεί το
εργατικό κόστος για τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί το
καθαρό εισόδημα για τους εργαζομένους. Το θύμα θα
είναι, σε αυτή την περίπτωση, η βιωσιμότητα του ασφ-
αλιστικού συστήματος, καθώς μειώνονται οι ασφαλιστι-
κές εισφορές και αυξάνονται οι ανασφάλιστοι και οι άνε-
ργοι.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η μείωση των εργοδοτικών
εισφορών κατά 3,9 μονάδες από 1η Ιουλίου του 2014,
χωρίς καμία πρόβλεψη για την υποκατάσταση των εσό-
δων του ΙΚΑ, αποδείχθηκε εγκληματική για τα οικονομι-
κά του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού, που
αναμένεται να αποτελέσει και τη βάση για τον ενιαίο
ασφαλιστικό πυλώνα, καθώς έγινε χωρίς κάποια μελέτη
και, κυρίως, γιατί δεν υπήρξε πρόβλεψη για υποκατά-
σταση των διαφυγόντων εσόδων προς το Ταμείο. Εκτι-
μάται ότι συνολικά, το έτος, το ΙΚΑ χάνει 1 δισ. ευρώ, με
αποτέλεσμα να διευρύνεται το έλλειμμα του Ταμείου.

Σύμφωνα ωστόσο με τον ΣΕΒ, η μείωση των εισφο-
ρών το 2014 ήταν ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες που οδήγησαν την οικονομία σε ανάκαμ-
ψη. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,4% το β΄ εξάμηνο του 2014, με
αντίστοιχη βελτίωση της απασχόληση κατά 1,6% αλλά
και των πραγματικών μισθών κατά 2,4% και 4,1% το 3ο
και 4ο τρίμηνο του 2014 αντίστοιχα. Σήμερα, που η
απειλή της ύφεσης και της φοροκαταιγίδας πλανάται εκ
νέου πάνω από τη χώρα, ο ΣΕΒ εκτιμά πως μια αύξηση
στις ασφαλιστικές εισφορές θα τιμωρήσει όσους δεν
απέλυσαν και δεν μείωσαν μισθούς και θα καταδικάσει
σε θάνατο χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που κατάφεραν
να επιβιώσουν.

Εισπραξιμότητα
Στην ύστατη προσπάθεια περιορισμού των μειώσεων

στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, στην οποία
αποδύονται στο υπουργείο Εργασίας, προτάσσουν
πλέον και την ανάγκη αύξησης της εισπραξιμότητας
των ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των
δαπανών λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφ-
άλισης.

Μιλώντας στην «Κ», ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφ-
αλίσεων Τάσος Πετρόπουλος επιβεβαιώνει ότι στον
πυρήνα της κυβερνητικής προσπάθειας βρίσκεται η
αύξηση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφο-
ρών μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις
στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυ-
γής και εισφοροαποφυγής. Μεταξύ των πολιτικών που
εξετάζονται, είναι η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης -
αδήλωτης εργασίας καθώς και της πλημμελώς ασφαλι-
σμένης εργασίας, με συνολική αναβάθμιση του σημερι-
νού θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των ελεγ-
κτικών μηχανισμών, καθώς εκτιμάται ότι ετησίως χάνον-
ται περισσότερα από 5 δισ. ευρώ από εισφορές.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι
εάν η μείωση των εισφορών το 2014 είχε συνδυαστεί με
κίνητρα προς τις συνεπείς στην καταβολή των εισφο-
ρών επιχειρήσεις ή αν είχε εφαρμοστεί παράλληλα με
τη διατήρηση ή και την αύξηση των θέσεων εργασίας,
το αποτέλεσμα θα ήταν θετικό και για το ΙΚΑ. Παράλ-
ληλα, σημειώνουν ότι παρότι ο στόχος αύξησης της
εισπραξιμότητας των εισφορών στο 85% που ήταν το
2008 στα ασφαλιστικά ταμεία πριν από την κρίση φαν-
τάζει ανεδαφικός, μπορεί να υπάρξει αύξηση και μάλι-
στα σημαντική, καθώς σήμερα έχει πέσει και κάτω από
το 50% σε ορισμένα Ταμεία.

Εντός της εβδομάδας η απόφαση για τις περικο-
πές

Κλειδώνει εντός της ερχόμενης εβδομάδας το μείγμα
περικοπών - εισφορών που απαιτείται προκειμένου η
ασφαλιστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση
να οδηγεί σε ένα δημοσιονομικά και αναλογιστικά
βιώσιμο σύστημα. Τα πολλαπλά μηνύματα από τους
εκπροσώπους των θεσμών όλες τις προηγούμενες
ημέρες δεν ήταν ενθαρρυντικά. Το ασφαλιστικό παρα-
μένει προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης και πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή εντός
του χρονοδιαγράμματος, ήτοι το αργότερο μέσα στο
δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να
ψηφιστεί μέχρι το τέλος του μήνα. Παράλληλα, μια
σειρά από βασικές επιλογές της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Εργασίας, ήτοι η εθνική σύνταξη χωρίς εισοδημα-
τικά κριτήρια και ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με το
ύψος του μισθού, φαίνεται πως προκαλούν τριγμούς. Η
τύχη της πρότασης αναμένεται να κριθεί στο τελικό
ποσοστό αναπλήρωσης που θα επιλέξει η κυβέρνηση,
με στόχο τη σημαντική μείωση της μελλοντικής συντα-
ξιοδοτικής δαπάνης και κυρίως της επιβάρυνσης του
κρατικού προϋπολογισμού για την πληρωμή των
συντάξεων τα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Ενστάσεις
έχουν εκφραστεί από τους δανειστές και αναφορικά με
την πιθανή αύξηση των βασικών συντάξεων στον ΟΓΑ,
στο πλαίσιο ένταξης των αγροτών στον ενιαίο εθνικό
φορέα κύριων συντάξεων.Το όλο εγχείρημα δυσκολεύει
καθώς στο υπουργείο Εργασίας επιδιώκουν τον περιο-
ρισμό των επερχόμενων μειώσεων στις ήδη καταβαλ-
λόμενες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μέσω της
αύξησης των εισφορών.

Θηλιά για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι υψηλές
εργοδοτικές εισφορές
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Τα σχέδια της κυβέρνησης για τα
τέλη κυκλοφορίας

Τις τελευταίες... πινελιές στα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 βάζει το οικονομικό
επιτελείο, έπειτα από τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει στις φήμες για μια
μέση αύξηση κατά 200 ευρώ στα μικρομεσαίου κυβισμού αυτοκίνητα. 

Αλλά και το σενάριο για την επιβολή τέλους σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχή-
ματος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος και νέας κατάθεσης πινακίδων στα Ι.Χ.
υψηλού κυβισμού, έχει προκαλέσει αναταραχή στην αγορά και σε χιλιάδες ιδιοκτήτες
τέτοιων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας», η γενική φιλοσοφία του σχεδιασμού των
νέων τελών κυκλοφορίας που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες μέρες,
είναι να «μοιραστεί» το οικονομικό βάρος. 

Δηλαδή, οι όποιες αυξήσεις προκύψουν στα ΙΧ ηλικίας έως πέντε ετών (ουσιαστικά με
άδεια κυκλοφορίας από τον Νοέμβριο του 2010, όπου έχει υπάρξει και η αλλαγή του
τρόπου υπολογισμού, δηλαδή με την εκπομπή CO2 και όχι του κυβισμού) ή όσα θα
πάρουν άδεια κυκλοφορίας για το 2016, να επιστραφούν ως μειώσεις στα παλαιότερα
των πέντε ετών αυτοκίνητα.

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες:
• Είναι προφανές ότι θα επιβαρυνθούν τα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα με κυβισμό

1.200 κ.εκ. έως 1.600 κ.εκ. και εκπομπή ρύπων από 120-160 γρ./χλμ., τα οποία ανά-
λογα με την εκπομπή ρύπων επιβαρύνονται από 133 έως 272 ευρώ. Στα αυτοκίνητα
αυτά, που ουσιαστικά αποτελούν και το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αναμένεται να
υπάρξουν αυξήσεις από 100-200 ευρώ, πιθανόν με την αλλαγή των συντελεστών
ρύπων.

• Αλλαγές θα υπάρξουν και στα μηδενικά τέλη, τα οποία ουσιαστικά καταργούνται,
καθώς θα ισχύσουν για τα αυτοκίνητα με εκπομπή CΟ2 κάτω από 80 γρ./χλμ και όχι τα
100 γρ./χλμ. (Ελάχιστα είναι τα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς με αυτές τις εκπομ-
πές).

• Στα σχέδια του υπουργείου είναι να τροποποιηθούν προς τα πάνω και οι συντελε-
στές για τα τέλη σε αυτοκίνητα που εκλύουν ρύπους από 161 γρ./χλμ και άνω. Αφορούν
σε Ι.Χ. νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά με μεγαλύτερους σε κυβισμό κινητήρες
και πιο βαριά αμαξώματα. Εκεί προφανώς θα υπάρξουν ανατροπές στα τέλη, χωρίς
ωστόσο να είναι σίγουρο το σενάριο.

• Στα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας πέραν της πενταετίας, όπου τα τέλη υπο-
λογίζονται βάσει κυβισμού, αναμένεται να υπάρξουν μειώσεις στα ΙΧ άνω των 2 λίτρων
(σήμερα βαρύνονται με τέλη από 660-1.320 ευρώ) σε έναν μέσο όρο 20%, προκειμένου
να αποφευχθεί το φαινόμενο της μαζικής κατάθεσης πινακίδων και να χαθούν τεράστια
έσοδα. Τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί η φημολογία για την επιβολή ενός τέλους ακιν-
ητοποίησης 300-450 ευρώ, ώστε να αποτραπεί η... απόσυρση πινακίδων αλλά με τα
νέα δεδομένα εάν τελικά επιβληθεί, θα είναι πολύ χαμηλότερο...

• Στις μικρότερες κατηγορίες, και μέχρι τα 1.548 κ.εκ. (τέλη από 22-240 ευρώ), ανα-
μένεται να υπάρξουν μικρές μειώσεις (από 5-20 ευρώ), που θα... προκύψουν από
αντίστοιχη αύξηση στα τέλη στις κατηγορίες από 1.549-1.738 κ.εκ. και 1.739 κ.εκ.-1.928
κ.εκ. Εκεί η μέση επιβάρυνση υπολογίζεται στα 50 ευρώ.

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης
Αλλαγές σχεδιάζεται να υπάρξουν και στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος επι-

βάλλεται σε όλα τα αυτοκίνητα με κυβισμό από 1.929 κ.εκ. και άνω με συντελεστές 5%
επί του τεκμηρίου για ΙΧ με κινητήρες έως 2,5 λίτρα και 13% για οχήματα με κινητήρες
από 2,5 λίτρα και άνω.

Στα σχέδια είναι η σύνδεσή του με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου και να ισχύσει
για αυτοκίνητα άνω των 30.000 ευρώ με δύο συντελεστές 5% και 10% χωρίς να έχει
ακόμη αποφασισθεί ποιο θα είναι το όριο της αλλαγής. Πιθανόν τα Ι.Χ. αξίας άνω των
50.000 ευρώ να επιβαρυνθούν με τον υψηλότερο συντελεστή.

Τι θα γίνει με την απόσυρση
Το πρόγραμμα της απόσυρσης ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου και μέχρι στιγμής

δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική συζήτηση για νέα παράταση ή κατάργηση του μέτρου.
Οι πληροφορίες θέλουν και εδώ να υπάρχει σύνδεση της απόσυρσης με την τιμή των
αυτοκινήτων και να ισχύσει για εκείνα που η εμπορική τους αξία δεν θα ξεπερνά τις
15.000-17.000 ευρώ, που ουσιαστικά αφορά σε μικρά και μικρομεσαία ΙΧ με μικρούς και
οικονομικούς κινητήρες. 

Δηλαδή να δίνεται έκπτωση μόνο γι’ αυτές τις κατηγορίες αυτοκινήτων. Βεβαίως,
ορατό είναι και το ενδεχόμενο της κατάργησή της, ελλείψει πόρων.

Στη Δικαιοσύνη «στέλνει» τον Πανούση
ο Τσίπρας - Αντιδράσεις των κομμάτων

Αι χ μ η ρ ή
ανακοίνω-
ση για τις

καταγγελίες του
Γιάννη Πανούση
περί απειλών της
ζωής του, εξέδωσε
το γραφείο Τύπου
του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα,
με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης να
ζητούν, την ίδια
ώρα, διερεύνηση
της υπόθεσης.

Συγκεκρ ιμένα ,
από το γραφείο
Τύπου του κ.
Τσίπρα αναφέρεται
ότι «οι καταγγελίες που διατυπώνει δημοσίως ο κ. Πανούσης, είναι εξαιρετικά σοβα-
ρές για να τις περιφέρει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αντί να τις καταθέσει, επι-
σήμως και με κάθε λεπτομέρεια, στην Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Νίκος Τόσκας, επικοινώνησε με τον κ. Πανούση, θέτοντας του το ερώτημα γιατί δεν
ενημέρωσε αρμοδίως από τη στιγμή που θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή
του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πανούσης ανέφερε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό
και όχι αστυνομικό.

Κυβερνητικοί κύκλοι επανέρχονταν στην παράμετρο που τονίστηκε και στο σχετικό
δελτίο Τύπου από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι αυτά τα
ζητήματα είναι πολύ σημαντικά για να τα αναπτύσσει ο κ. Πανούσης στα ΜΜΕ, αντί
να καταθέτει τις καταγγελίες του επίσημα στη Δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το θέμα του κ. Πανούση στο περιθώριο των
συσκέψεων που έχει σήμερα από το πρωί για τη διαπραγμάτευση και το προσφυ-
γικό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
«Τα όσα καταγγέλλει σήμερα ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.

Πανούσης για  σχέσεις πολιτικών με τρομοκράτες για την κατάσταση στις φυλακές,
αλλά και την Αστυνομία, αφήνουν πολύ σοβαρές σκιές» τόνισε σε ανακοίνωσή της η
Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας:

Ο Πρωθυπουργός υποχρεούται να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση του και η Δικαι-
οσύνη να προχωρήσει ταχύτατα σε πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών του πρώην
υπουργού. 

«Ο κ. Πανούσης φέρεται σε δημοσιεύματα του Τύπου να κατέχει στοιχεία, από την
προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για διασυνδέσεις
Πολιτικών προσώπων με την εγχώρια τρομοκρατία. Οι Εισαγγελικές Αρχές οφείλουν
άμεσα να διερευνήσουν αυτεπάγγελτα την αλήθεια των ισχυρισμών του πρώην
αναπληρωτή Υπουργού και σε περίπτωση που ευσταθούν να παραπέμψουν τους
υπαιτίους στη δικαιοσύνη» τονίζει, μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού
Τομέα Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ), Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.

«Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις του Γ.Πανούση, που ως υπουργός Προστασίας
του Πολίτη βρισκόταν διαρκώς στο στόχαστρο συγκεκριμμένων στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ, συνιστούν μείζον θέμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας» αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του το «Ποτάμι». «Διαβάζοντας τα όσα αποκαλύπτει ο κ.Πανούσης αναρω-
τιέσαι αν ζεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα ή σε χώρα που κάνουν κουμάντο μαφίες. Θεω-
ρούμε αυτονόητη την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Καλούμε τον κ. Τσίπρα να πάρει
θέση για όσα καταμαρτυρούνται και αφορούν τον ίδιο και στελέχη της κυβέρνησης
του» σημειώνει στην ανακοίνωσή του.
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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

Σαββαΐδου: Μακρύς ο δρόμος για πραγματικά
ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση

"Στην Ελλάδα ο
δρόμος είναι
μακρύς για να

φτάσουμε σε μια
πραγματικά ανεξάρτ-
ητη φορολογική
διοίκηση", τονίζει στην
Καθημερινή της Κυρ-
ιακής η Κατερίνα Σαβ-
βαΐδου, στην πρώτη
της συνέντευξη μετά
την απομάκρυνσή της. 

Η κ. Σαββαϊδου
Κάνει λόγο για πολιτι-
κές παρεμβάσεις κατά
τη διάρκεια της
θητείας της ως επικεφ-
αλής της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων. 

Όταν δεν είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων, σημειώνει
χαρακτηριστικά, ενώ εκτιμά ότι οι υποψήφιοι για τη θέση σίγουρα έχουν στην άκρη του
μυαλού τους τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησαν οι δύο προηγούμενοι γενικοί γραμ-
ματείς. 

Υποστηρίζει ότι υπήρξαν κάποιες δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου που προ-
καταλαμβάνουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. 

Η κ. Σαββαΐδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική και απέναντι στη φορολογική πολιτι-
κή της κυβέρνησης, κυρίως ως προς τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι η
κυβέρνηση έθεσε ένα ψεύτικο δίλημμα, δηλαδή ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας ή στην ιδιω-
τική εκπαίδευση.

Σημειώνει τέλος ότι θα λάβει τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία της τιμής, της
υπόληψης και της προσωπικότητάς της. 

Ένας 56χρονος λάμβανε επί 10 χρόνια
τη σύνταξης της νεκρής μητέρας του

Επί δέκα ολόκ-
ληρα χρόνια
εισέπραττε τη

σύνταξη της νεκρής
μητέρας του ένας
56χρονος. Συνελήφθη
στην Αρτέμιδα, από
αστυνομικούς του
Τμήματος Αναζητή-
σεων Προσώπων της
Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αττικής, καθώς σε
βάρος του εκκρε-
μούσε ένταλμα
σύλληψης για απάτη
σε βάρος του ελληνι-
κού Δημοσίου κατ'
εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε, από τον Μάιο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2012, ο 56χρονος λάμ-
βανε παράνομα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο ήταν συνδικαιούχος, την ισό-
βια μηνιαία σύνταξη γήρατος της μητέρας του, η οποία είχε συνταξιοδοτηθεί από το
Δημόσιο και είχε αποβιώσει την 1η Απριλίου 2002. Αποκόμισε συνολικά 108.836,38
ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Ξέσπασε στην Ενωση ο Ικαρος
Νεοκτίστων 7-1

Πολυβόλο ο
Ι κ α ρ ο ς
Νεοκτίστων

συνέτριψε την Πανε-
λευσινιακή Ενωση με
7-1.

Τα τέρματα της
ομάδος του Ζαχαρία
Ιωάννου σημείωσαν
οι: Μάμμας (35’ 66’
81), Κάτσος 63’ ,
Μπετσόλη 14’, Ταλα-
βεριδης 55’, Ντακό-
λας 61’(αυτογκολ).
Για λογαριασμό της
Ενωσης σκόραρε ο
Δρουλιας 68’.

Διαιτητής ο Μεντής. Βοηθοί: Νατσιόπουλος-Καργάκος).
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Ζερζελίδης, Φλοριάν, Κάτσος, Ασλανίδης (69’ Καρατζίδης),

Μιχαηλίδης(36’ Πετρίδης), Αντωνίου, Μπετσόλη, Διολέτης, Βραντζάς, Ζαρόμπας ( 46’
Ταλαβερίδης) Μάμμας.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ:Αδάμ, Ντακόλας, Βαμβασκανέβου, Κουσκούτης,
Δρούλιας. Πρέκας, Κωνσταντής, Τσέλος, Πέππας, Χρηστάκης, Καλάθας(78’ Χρηστάκης
Ε).

Κομικωτραγικά γεγονότα στην
Φυλή…Θρασύβουλος-ΑΕ Ζεφυρίου 1-1

Υστερα από
ένα αμφίρο-
πο παιχνίδι

στο γήπεδο της
Φυλής με κομικωτρα-
γικά γεγονότα ο
Θρασύβουλος παρ-
αχώρησε ισοπαλία 1-
1 στην ΑΕ Ζεφυρίου.

Τα τέρματα
σημείωσαν οι Σφα-
κιανάκης 26'  και
Ιωσηφίδης 83’.

Η ομάδα του
Θρασύβουλου έμεινε
με 10 παίκτες αφού
αποβλήθηκε ο Περι-
στέρης στο 86’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του αγώνα με το άνοιγμα της πόρτας των διαιτητών
τραυματίστηκε ο παρατηρητής κ.Τζελέπης στον λοβό του αυτιού του.

Διαιτητής ο Κορδολαίμης. Βοηθοί: (Ντζουροπάνος-Κρέτσιμος)
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπονητής Γιώργος Ανανιάδης): Τζωρτζινάκης, Κώτσος( 85’  Περ-

ιστέρης ) Νασάι, Ρόδης Λ. Ρόδης Δ. Λεβαντής, Λαζαρίδης( 46’ Γουριώτης) Καψάλας( 75’
Κατσίκης, Σκαμαντζούρας, Μπρέμπος Ιωσηφίδης.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπονητής Τεό Καλατζής): Μανιώτης, Ράδος, Ντάη, Χαραλάμπους,
Μηλούλης, Ιακωβίδης,. Σφακιανάκης, Παναηλίδης Δανιγγέλης( 46’΄Θεοδωρόπουλος)
Χαϊντούτης , Βελής Χ.( 71’ Βελής Π.)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(7η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-2

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 1-1

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

- ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-2
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ -

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 1-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-0
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΑ

Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 2-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ -

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 1-2

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(6η αγωνιστική)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

1-2
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ -

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3-0

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

7-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
2-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
3-2

Mεγάλη νίκη ο Απόλλωνας Πον-
τίων 2-0 τον Ακράτητο

Σπουδαία νίκη σημείωσε στα
πλαίσια της 7ης αγωνιστι-
κής της Α΄κατηγορίας Δυτι-

κής Αττικής στο γήπεδο παραλίας
Ασπροπύργου ο Απόλλωνας Πον-
τίων που επικράτησε του Ακράτ-
ητου που ήταν τιμωρημένος με 2-0.

Τα τέρματα της ομάδος του
Λάμπη Λιαιλία σημείωσαν οι: Αθα-
νασιάδης 26’ και Παπαδόπουλος με
πέναλτι 61’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο
τέρμα της ομάδος του Απόλλωνα
σύμφωνα με την γνώμη των διοι-
κούντων και των παικτών σημειώθηκε απο θέση οφσάιντ. Μοιραίος παίκτης για την
ομάδα του ήταν ο Γιώργος Τσιγγόπουλος ο οποίος με το που μπήκε αλλαγή είχε δοκάρι
και έχασε δύο τετ-α-τετ.

Διαιτητής ο Νίκος Μπούρδος. Βοηθοί: Μιχάλης Δημόπουλος-Μιχάλης Μουγιακάκος.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Κώστας Μαργαρίτης): Δημητρίου, Τζάνος, Ζησούδης,

Παναγιώτου, Κοκαβέσης, Αντωνόπουλος, Λουντζής, Καπουράνης, Χριστοδούλου
(46’Τσιγγόπουλος), Τσαλερίδης, Βελής(77’Σπηλόπουλος).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Μπάμπης Λιαιλίας): Σωπιάδης
(84’Αντωνόπουλος), Κατίδης(62΄Κυριαζίδης), Κεσόβ, Μπαιράμοβ, Εραλίδης, Μιχα-
ηλίδης, Παπαδόπουλος, Σειταρίδης, Αθανασιάδης(76’Τσινακίδης), Γκαβζίδης, Σωπιάδ-
ης.

Ολική ανατροπή ο Μεγαρικός... 2-1
εκτός την Δύναμη Ασπροπύργου

ΟΜεγαρικός
του Χαρίλα-
ου Κου-

στέρη επέστρεψε στις
επιτυχίες αφού επι-
κράτησε στα Νεόκτι-
στα της Δύναμης
Ασπροπύργου με 2-1.

Οι γηπεδούχοι
προηγήθηκαν με τον
Λαμπρινάτο στο 10'
και ισοφάρισαν οι
Μεγαρείς με τον
Σάλτα 50'. Το τελικό 1-
2 σημείωσε ο
Κοτσούμπας 66'.

Διαιτητής ο Χρέ-
λιας. Βοηθοί: (Μάντης-Βαλκάνος).

ΔΥΝΑΜΗ(προπονητής Γιώργος Γεωργιάδης):  Σιδηρόπουλος, Δανιηλίδης, Εριχίδης,
Κουντουράρου, Τυρεκίδης, Λακάι, Κουμιώτης( 60’ Λαμπρινάτος Γ.) Μυρσινιάς , Λαμπρ-
ινάτος Ιουλ., Συμεωνίδης, Σοϊλεμετζίδης( 49’ Χιονίδης, 72’ Κόκκινος) .

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Χαρίλαος Κουστέρης):  Πανταζής, Γεωργάκης, Σάλτας,
Φυλακτός, Χατζόπουλος, ( 86’ Καράβολος), Μωραΐτης, Τοπάλης, Κουτσούμπης, Δια-
μαντόπουλος( 60’ Ροδάκογλου), Σαμαρτζόγλου( 69’ Υφαντής) Λουκάς .
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Προσπάθεια «τελευταίας ευκαιρίας»
με υποχωρήσεις

Σε νέα τηλε-
δ ι ά σ κ ε ψ η
σήμερα, μετά

τις αλλεπάλληλες της
Παρασκευής και του
Σαββάτου, επιδιώκει η
κυβέρνηση να πάρει
ένα πρώτο σήμα για
το αυριανό Eurogroup.
Πάντα παραμένει
ανοιχτό και το ενδεχό-
μενο τηλεφωνικής
συνομιλίας Τσίπρα -
Γιουνκέρ, η οποία
ανεβλήθη υπό το
βάρος του τεταμένου
κλίματος στις διαπρ-
αγματεύσεις.

Η απόσταση με τους δανειστές παραμένει στο ζήτημα των πλειστηριασμών και των
κόκκινων δανείων, αν και σημειώνεται πρόοδος, όπως ελεγαν κυβερνητικές πηγές το
βράδυ του Σαββάτου. Οι υποχωρήσεις που έχουν γίνει είναι σημαντικές από την ελληνι-
κή πλευρά, η οποία έχει περιορίσει πλέον την "ομπρέλα" προστασίας στους "αδύνατο-
υς" και "ασθενέστερους" χωρίς κανείς να έχει καθαρή εικόνα για το εύρος της κάλυψης
που θα παρέχεται για την πρώτη κατοικία.

Την ίδια ώρα, πάντως, πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι οι δανειστές
δεν πείθονται από τον κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης που απειλείται με την απελευθέρω-
ση των πλεοστηριασμών. 

Κυβερνητική πηγή σημείωνε ότι η μόνη πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι από το
100% των προστατευόμενων σήμερα, με την νέα πρόταση να προστατεύονται το
72,4%. Η πρόταση κατέβηκε στο 68% και μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο πώς
νοείται σήμερα -στις συνομιλίες κυβέρνησης και θεσμών- η έννοια του "πραγματικά
αδύναμου" δανειολήπτη, που φαίνεται έχει περιοριστεί σε μια μικρή μερίδα οφειλετών.

Στα «αγκάθια» των συνομιλιών είναι 100 δόσεις, γενόσημα φάρμακα και ισοδύναμα
για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, αν αυτά χαρακτηρίζονται "επιλύσιμα" μπροστά
στο κυρίαρχο θέμα των κόκκινων δανείων και του νόμου Κατσέλη.

Το θέμα τέθηκε στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνεχίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυ-
πουργό στο Μαξίμου, με τους κ.κ. Δραγασάκη, Τσακαλώτο, Σταθάκη για να αρθεί το αδι-
έξοδο στα κόκκινα δάνεια. Η νέα χθεσινοβραδινή τηλεδιάσκεψη δεν απέφερε λύσεις,
ωστόσο γίνεται προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία επί της αρχής, για να συνεδριά-
σει σήμερα το EuroWorking Group και να μπορέσει να κάνει θετική εισήγηση στο
Eurogroup. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης του δεύτερου πακέτου προ-
απαιτούμενων, γι'αυτό και επανέρχονται στην Αθήνα από την Τρίτη και για 3-4 ημέρες
το κουαρτέτο των δανειστών.

Στόχος είναι να συμφωνηθεί η δεύτερη δέσμη προαπαιτούμενων για την υποδόση του
1 δισεκατομμυρίου ευρώ, να διανυθούν τα "τελευταί μέτρα" του δρόμου για τα κόκκινα
δάνεια και να συμφωνηθεί το περίγραμμα της πρώτης αξιολόγησης για το νέο μεσοπρ-
όθεσμο σχέδιο, που αφορά στη διετία 2016-2017.

Το βέβαιο είναι ότι στην ανακοίνωσή του Eurogroup  θα δίνει περισσότερο μοα προ-
ειδοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση για να τρέξει τις δεσμεύσεις... όπως τις θέλουν οι
δανειστές. 

«Βόμβα» ξανά στις συντάξεις του
Δημοσίου: Τα προαπαιτούμενα...

φέρνουν νέο μαχαίρι

Νέες μειώσεις περιμένουν από τον καινούριο χρόνο κάποιες από τις πιο πολ-
υπληθείς κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου, όπως των ΔΕΚΟ, των τρα-
πεζών, τους ένστολους και τις ειδικές κατηγορίες, καθώς οι δανειστές απαιτούν

ξανά περικοπές εδώ
και τώρα!

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Newpost,
οι θεσμοί αναζητούν εκ
νέου τρόπο για να
περικόψουν συντάξεις
που θεωρούν υψηλές
και αυτή τη φορά
βάζουν στο στόχαστρο
ακόμα και συντα-
ξιούχους... εικοσα-
ετίας.

Όπως τονίζει ο
πρόεδρος της
ΕΝΥΠΕΚΚ -Ενωση για
την υπεράσπιση της
εργασίας και του κοινωνικού κράτους -Αλέξης Μητρόπουλος, οι δανειστές έχουν ζητή-
σει αναδρομικό επαναυπολογισμό μέρους κατοχυρωμένων εδώ και δύο δεκαετίες
συντάξεων, με αποτέλεσμα κι άλλες περικοπές που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το
20%.

Αυτή η νέα διάταξη αναμένεται να είναι μέσα στα προαπαιτούμενα για το συνταξιοδο-
τικό που θα ψηφιστούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Τρία θα είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ τα κριτήρια που θα καθο-
ρίσουν τη μείωση της σύνταξης και το ποιους τελικά θα αγγίξει αυτή η νέα διάταξη. 

Το όριο χρονικής εξόδου των εν λόγω υπαλλήλων στην σύνταξη, που συνδέεται με τη
ρήτρα ηλικίας.

Ο χρόνος πλήρωσης ενσήμων.
Το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης ανάλογα με τους τελευταίους μισθούς των

συνταξιούχων. 
Ουσιαστικά, αυτή η νέα μεταρρύθμιση θέλει να ''πιάσει'' αυτούς που έχουν πληρώσει

λίγες σχετικά εισφορές σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν τώρα ως σύνταξη, ενώ συνι-
στά και έμμεση αποθάρρυνση για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Οι νέες περικοπές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κυμανθούν από 12-20% και θα
πλήξουν ιδιαίτερα τους συνταξιούχους ΔΕΗ-ΟΤΕ, αλλά και τους ένστολους.  

To θετικό, πάντως, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν θα περικοπούν ανα-
δρομικά, αλλά από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Κάλεσμα μικτής νέων-παίδων ΕΠΣΔΑ

Καλούνται από τους προπονητές στις μικτές ομάδες Αποστόλη Λινάρδο και
Σωκράτη Τυρλή οι κάτωθι ποδοσφαιριστές νέων και παίδων της ΕΠΣΔΑ όπως
την Δευτέρα 9/11 να βρίσκονται στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για φιλικό

αγώνα.
NEOI(16:00)

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ, ΔΡΙΤΣΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚ.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΤΣΙΓΚΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ (ΒΥΖΑΣ),
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΗΣ, ΡΟΚΟΥ, ΧΟΝΤΟΣ (Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ), ΓΚΟΥΜΑΣ, ΔΡΑΚΟΣ,
ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ (ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΠΑΝ. ΕΝΩΣΗ),
ΤΣΙΤΟΣ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΗ ΑΘ., ΣΑΜΑΡΑΗ ΔΗΜ..
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ), ΚΟΜΙΩΤΗΣ, ΛΑΚΑΪ, ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ (ΔΥΝΑΜΗ), ΚΥΔΩΝΗΣ
(ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ).

ΠΑΙΔΕΣ(15:30)

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ(ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ, ΑΡΑΜΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΦ/ΟΣ(ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ), ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΚΩΝ.ΟΣ , ΣΚΑΜΑΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ) , ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡ ,ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
,ΕΡΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ(ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠ/ΟΥ) ,ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΛΕΞ/Σ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ) ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ), ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ,
ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ( ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ), ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,(
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ), ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝ
(ΛΕΩΝ,ΧΑΤΖΗΑΔΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓ).
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Αβραμόπουλος: Θα επιδεινωθεί το
προσφυγικό αν δεν βοηθήσει η Τουρκία

- Φυσιολογικά όσα γίνονται στη ΝΔ

Προ των ευθυνών
τους θέτει, με
συνέντευξή του  ο

Επίτροπος Μετανάστευ-
σης Εσωτερικών και Ιθαγέ-
νειας Δημήτρης Αβραμό-
πουλος, τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επι-
κρίνοντας εμμέσως τη διά-
θεσή τους να ξεφορτωθ-
ούν τη διαχείρηση της
προσφυγικής κρίσης.

"Η Ευρώπη κινείται,
αλλά ευθύνη έχουν και τα
κράτη μέλη που καλούνται
να εφαρμόσουν αυτή την
πολιτική" τονίζει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: "Η Ε.Ε. έγκαιρα κινήθηκε, μέσα σε 6
μήνες καταθέσαμε, συζητήθηκε στο ευρωκοινοβούλιο και ενεκρίθη η ατζέντα για τη
μετανάστευση και μεσα σε τρεις μήνες από αυτό ένα σχέδιο δράσης για την καταπο-
λέμηση των διακινητών, την τρομερή αυτή βιομηχανία που έχει στηθεί και εκμεταλλεύε-
ται αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους και τελευταία το πρόγραμμα για την επαναγκα-
τάσταση. Άρα η Ευρώπη κινείται, τα κράτη μέλη έχουν μεγάλο μέρισμα ευθύνης που
πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική".

Ο κ. Αβραμόπουλος προσθέτει: "Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και δέχεται
μεγάλη πίεση και είναι αλήθεια ότι αιφνιδιάστηκε όπως και η Ευρώπη. Δέχεται αυτή τη
στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού ρεύματος και είναι υποχρεωμένη να προ-
σφέρει βοήθεια κάτω από όρους αξιοπρέπειας σε όλους εκείνους που θέλουν να
ξεφύγουν από καταστροφές πολέμους και διωγμούς. Η Ελλάδα τώρα όμως κινείται. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαι ευρωπαίος επίτροπος, η καρδιά μου πάλλεται στους ρυθ-
μούς της Ελλάδας, είναι αυτονόητο, θέλω να βοηθήσω, νομίζω ότι αυτό γίνεται, έτσι
ώστε η χώρα μας να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή".

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αναφέρει ότι δεν γίνεται κανένα παζάρι με την Τουρκία, ότι
χρειάζεται χρήματα για να σταματήσουμε τις ροές και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για έξαρση του προσφυγικού, "Αν η Τουρκία δεν γίνει μέρος της προσπάθειας της
Ευρώπης η κατάσταση θα επιδεινωθεί".

"Η Τουρκία όμως χρειάζεται χρήματα για να σταματήσει τις εκροές. Αυτό το πρόβλημα
ξεπερνάει την ίδια την Ευρώπη" είπε.

Για το αν άργησε η χώρα μας να ανταποκριθεί στο προσφυγικό κύμα, απάντησε ότι
"η Ελλάδα είχε άλλες προτεραιότητες και αναφέρομαι στη διαχείρηση της οικονομικής
κρίσης και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το καλοκαίρι θα πέρναγαν χιλιάδες
πρόσφυγες από τα παράλια της Τουρκίας. Oι διακινητές ξεπερνούν τα όρια της
Ευρώπης" .

Ο Δ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι στην Ελλάδα θα έχουν βάση 50.000 πρόσφυγες και
ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη τους μετανάστες. "Γερνάει η Ευρώπη, θα χρειαστεί εξειδευ-
κευμένο προσωπικό και επιστήμονες και σύντομα θα καταταθεί σχέδιο για τη νόμιμη
μετανάστευση".

Επιπλέον, κάνοντας ευθεία αναφορά στον φράχτη της Ουγγαρίας, ο κ. Αβραμόπου-
λος σχολίασε ότι «Η Ευρώπη είναι αντίθετη με τους φράχτες. Κάποιοι πάνε την Ευρώπη
πιο πίσω από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

O κ. Αβραμόπουλος δήλωσε, για τις πολιτικές εξελίξεις πως "δεν έχω ρόλο να διαδρ-
αματίσω στα εσωτερικά της χώρας", εκτίμησε ότι "χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη
και εθνική συνεννόηση", όμως ξεκαθαρίζει ότι "δεν συνταξιοδοτήθηκα επειδή πήγα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι Έλληνας πολιτικός και σκέφτομαι την πατρίδα μου".

Ο κ. Αβραμόπουλος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα εσωκομματικά της Νέας
Δημοκρατίας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση το εξής: "Όσα συμβαίνουν στη Νέα
Δημοκρατία, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη".

Μαρτυρία για την επίθεση στον Κουμου-
τσάκο: «Ο Κασιδιάρης έδωσε την εντολή»

Κατάθεση αυτόπτη
μάρτυρα για την
επίθεση στον

Γιώργο Κουμουτσάκο
«καίει» τον Ηλία Κασιδιάρη,
σύμφωνα με το Εθνος της
Κυριακής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
του «Εθνους», ο βουλευτής
της Χρυσής Αυγής είχε το
γενικό πρόσταγμα στο
τάγμα εφόδου που επιτέθη-
κε στον κ. Κουμουτσάκο. Η
εφημερίδα παρουσιάζει
κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα
που έχει συμπεριληφθεί
στη δικογραφία για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της ΝΔ και στην οποία αναφέρει ότι
άκουσε τον Ηλία Κασιδιάρη να στοχοποιεί τον κ. Κουμουτσάκο, αλλά και να κηρύσσει
λήξη της επίθεσης.

Ακόμη, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο μάρτυρας αναφέρει ότι είδε τον 24χρονο που
έχει συλληφθεί για την επίθεση να συνομιλεί με τον Ηλία Κασιδιάρη κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης των παμποντιακών σωματείων, αρκετή ώρα πριν από το περιστατικό.
Μάλιστα, ο μάρτυρας φέρεται να δηλώνει πως άκουσε τον βουλευτή της ΧΑ να λέει:
«Αφήστε τους άλλους. Πιάστε τον Κουμουτσάκο»!

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι μετά από την επίθεση, είδε τον κ. Κασιδιάρη να φωνάζει
προς το μέρος των δραστών «Λήξις! Λήξις!».

Κατάρρευση της κυβέρνησης
βλέπουν στη ΝΔ

Έντονος προβ-
ληματισμός επι-
κρατεί στα επιτε-

λεία των υποψηφίων
προέδρων της ΝΔ αλλά και
σε μια μερίδα βουλευτών
του κόμματος για την πορ-
εία της κυβέρνησης και την
επίδραση που θα έχει στο
εσωτερικό της Νέας Δημο-
κρατίας.

Πολλοί διαβλέπουν
κατάρρευση της κυβερν-
ητικής πλειοψηφίας στο
αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα κάτι που
ενισχύουν και δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων που μιλούν ευθέως για αλλαγή στο
κυβερνητικό σχήμα. Όπως αναφέρουν βουλευτές της ΝΔ στο newpost μέσα στο επό-
μενο τρίμηνο ενδέχεται  να καταστεί «εθνική ανάγκη» για μια άλλη κυβερνητική λύση είτε
αυτή λέγεται οικουμενική είτε λέγεται "τύπου Παπαδήμου".

Οι υποψήφιοι πρόεδροι της ΝΔ οφείλουν να τοποθετηθούν και σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο, δηλώνει με νόημα γαλάζιος βουλευτής υποστηρικτής της πλευράς Μητσοτάκη.

Την ερώτηση θέτει το newpost και στους υπόλοιπους συνυποψήφιους με την πλευρά
Μεϊμαράκη να είναι κατηγορηματική σε δύο θέματα. 

Πρώτον να διασφαλίζεται η παραμονή της χώρας σε ευρώ και πρόγραμμα και ο απρ-
όσκοπτος δανεισμός της και δεύτερον να μην είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η πλευρά Τζιτζικώστα που δεν θα επιθυμούσε τον κ. Τσίπρα
επικεφαλής ενός άλλου κυβερνητικού σχήματος αλλά θα συμμετείχε σε μια οικουμενική
κυβέρνηση ενώ η πλευρά Γεωργιάδη προτάσσει μεν το "εθνικό συμφέρον" δηλώνει
όμως ότι θα παρουσίαζε ενστάσεις όχι μόνο στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα αλλά και μιας
σειράς υπουργών τους οποίους θεωρούν "επικίνδυνους" για την χώρα.

Πάντως και την περίπτωση του σχηματισμού της κυβέρνησης Παπαδήμου η ΝΔ είχε
χωριστεί στα δύο αφού αρκετοί βουλευτές διαφωνούσαν με την συμμετοχή σε αυτό το
κυβερνητικό σχήμα ενώ θεωρούσαν τότε ότι οι όροι συμμετοχής στην τότε κυβέρνηση
δεν ήταν συμφέρουσες για τη ΝΔ.
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΠΡΑΜΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ

ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΥΤΣΕΡΟΒ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΦΙΝΑ ΚΟΥΤΣΕΡΟΒΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΕΡΟΒΑ (KOUCHEROVA) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΡOΣΤΟΦ

ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΒΟΛΙΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΙΟΝΙΔΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΪΟΓΛΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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



Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 θριάσιο-15

 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
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