
Ο Σπύρος Μιχαήλ
νέος πρόεδρος του

Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας

ΕΕφφηημμεερρίίαα  χχωωρρίίςς
αακκττιιννοολλοογγιικκόό  σσττοο

ΘΘρριιάάσσιιοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο;;
Το Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα τρία που

κάνουν τον κύκλο των εφημεριών στην περιοχή μας, αντιμε-
τωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, καθώς το Ακτινολογικό
Τμήμα του έχει έλλειψη ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών.

Ανοίγει ο δρό-
μος για τα ΣΔΙΤ
στα απόβλητα

Πανούσης: Είχα ζητήσει
από την ΕΥΠ να

ενημερώσει τον Τσίπρα

Οι ειδικευμένοι γιατροί
του ακτινολογικού τμή-

ματος του Θριασίου
γνωστοποίησαν το

πρόβλημα στον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών, ανα-
φέροντας ότι ο αριθμός
των ειδικευμένων και

ειδικευόμενων γιατρών
είναι ανεπαρκής

Τέσσερα λεωφορεία
χωρίς οδηγό στους

δρόμους των
Τρικάλων

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες
κατά 13,8% οι πωλή-
σεις αυτοκινήτων τον

Οκτώβριο

Ντάισελμπλουμ: Το ελληνικό
πρόβλημα θα μείνει για χρόνια -

Δεν θέλουμε να διώξουμε τον
κόσμο από τα σπίτια του

Αλβανός, κάτοικος Χαϊδα-
ρίου, διαρρήκτης περιπτέρ-

ων κατ' επάγγελμα

Δημιουργία
Δημοτικού

λαχανόκηπου
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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 Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6,

2105576086

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,
2105547602

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη Βαγγέλη

15,2105551954

Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική Φιλαδελφείας 237-239,

2102316737

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 2102472223

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου Γεω-

ργίου 4, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κυριως Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 14 εως 24 βαθμούς

Κελσίου. Υγρασία 50%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μηνάς

Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Βικτωρία, Βικτο-
ρίαΔράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης,

Δρακούλα Ανοίγει ο δρόμος για τα ΣΔΙΤ
στα απόβλητα

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή μονάδων
διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόν-
νησο, μετά τη θετική εισήγηση για τα προγρ-

αμματισμένα έργα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Στην σχετική έκθεση αναφέρεται ότι το σχέδιο του

υπουργείου Περιβάλλοντος για τα απόβλητα δεν έχει
νομική ισχύ και δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου να υπογράψει τη σύμβαση για τις μονά-
δες διαχείρισης απορριμμάτων με τον ιδιώτη που έχει
κερδίσει το διεθνή διαγωνισμό. 

Η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου ανοίγει επίσης
το δρόμο για να υπογραφούν και όλες οι υπόλοιπες
συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανοίγει άμεσα τον δρόμο για
την υπογραφή της σύμβασης: «Σας γνωρίζουμε ότι
μπορείτε να προβείτε άμεσα στην υπογραφή του
ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης», αναφέρει, επι-
σημαίνοντας ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Ε΄ κλιμακίου. Μοναδική διέξοδος; «Η
ανατροπή διαγωνιστικών διαδικασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (...) ανήκει στη νομοθετική εξουσία». Που όμως θα
πρέπει να σταθμίσει «την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των απορρεόντων από το εκάστοτε προσυμβα-
τικό ή συμβατικό στάδιο δικαιωμάτων των εμπλεκομένων φορέων», κοινώς τις αποζημιώσεις που θα διεκδικήσει ο
ιδιώτης.

Εφημερία χωρίς ακτινολογικό στο
Θριάσιο Νοσοκομείο;

Το Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα τρία που κάνουν
τον κύκλο των εφημεριών στην περιοχή μας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβ-
λημα λειτουργίας, καθώς το Ακτινολογικό Τμήμα του έχει έλλειψη ειδικευμέ-
νων και ειδικευόμενων ιατρών.

Οι ειδικευμένοι γιατροί του
ακτινολογικού τμήματος
του Θριασίου γνωστο-

ποίησαν το πρόβλημα στον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών, αναφέροντας ότι
ο αριθμός των ειδικευμένων και
ειδικευόμενων γιατρών είναι ανε-
παρκής και παρά τις προσπάθειες
τους, παραμένει μια Γενική Εφημε-
ρία του Νοεμβρίου εντελώς ακάλ-
υπτη και δέκα Εσωτερικές Εφημε-
ρίες που καλύπτονται με Εφημερία
Ετοιμότητας από ειδικευμένο,
χωρίς την παρουσία ειδικευόμενου
στο Τμήμα.

Τους τελευταίους μήνες μάλιστα,
η κάλυψη αρκετών εσωτερικών
εφημεριών γίνεται μόνο από ειδικε-
υμένους ιατρούς, χωρίς την παρ-
ουσία ειδικευόμενου και με υπέρ-
βαση του ορίου εφημεριών.

Επιπλέον, η κάλυψη των Γενικών Εφημεριών το μήνα Νοέμβριο του 2015 θα γίνεται με τέσσερις ειδικευμένους ιατρ-
ούς (Επιμελητές και Διευθυντές), αριθμός που αποτελεί το ελάχιστο όριο για ασφαλή κάλυψη της εφημερίας.

Το υπάρχον ιατρικό προσωπικό εργάζεται κάτω από ιδιαιτέρως επαχθείς συνθήκες δεδομένου ότι:
Το 2014, είχαν πραγματοποιηθεί 16.517 αξονικές τομογραφίες και 34.292 υπερηχοτομογραφήματα και έγχρωμα

Doppler.
Το 2013 πραγματοποιήθηκαν 15.040 αξονικές τομογραφίες και 27.322 υπερηχοτομογραφήματα και έγχρωμα

Doppler, ενώ κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν 12.871 αξονικές τομογραφίες και 23.210 υπερηχοτομογραφήματα και
έγχρωμα Doppler.

Σημειώνεται ότι ο προαναφερόμενος αριθμός αξονικών τομογραφιών υπερηχογραφημάτων και έγχρωμων Doppler
που έχουν διενεργηθεί το 2014 θα ήταν ενδεχομένως μεγαλύτερος, αν δεν λειτουργούσαν Απογευματινά Ιατρεία στο
Ακτινολογικό Τμήμα από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, τα οποία έχουν αποσυμφορήσει την αναμονή για τα
πρωϊνά εξωτερικά ιατρεία και έχουν συμβάλλει στην ομαλότερη διεκπεραίωση του πρωϊνού προγράμματος. Στα ανω-
τέρω στοιχεία μάλιστα, δεν έχουν συμπεριληφθεί τα λοιπά τμήματα του Ακτινολογικού όπως Κλασική Ακτινολογία,
Μαστογραφίες, Μέτρηση οστικής πυκνότητας, βιοψίες- παρακεντήσεις.

Με αφορμή τα παραπάνω δεδομένα, ο ΙΣΑ σε επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τη διοίκηση
του Θριασίου νοσοκομείου, επισημαίνει ότι “Τα ανωτέρω στοιχεία σε συνδυασμό με την έλλειψη της απαιτούμενης
τεχνολογικής υποστήριξης για την ταχεία και έγκαιρη γνωμάτευση των αξονικών τομογραφιών αλλά και την έλλειψη
γραμματειακής υποστήριξης, έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην γνωμάτευση των αξονικών τομογραφιών
και την αδυναμία πλήρους και ασφαλούς κάλυψης των εφημεριών.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως άμεσα καλύψετε τα κενά σε ιατρικό προσωπικό για την ασφαλή εφημέρ-
ευση και λειτουργία του τμήματος και για την ταχεία και έγκαιρη  διεκπεραίωση των  ζητούμενων απεικονιστικών εξε-
τάσεων”.



Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 θριάσιο-3      

Ο Σπύρος Μιχαήλ νέος πρόεδρος
του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας

Άρχισαν να υλο-
ποιούνται οι
αναμενόμενες

αλλαγές στους Οργανι-
σμούς Λιμένων όλης
της χώρας. Στον Οργα-
νισμό Λιμένος Ελευ-
σίνας ανέλαβε νέος
πρόεδρος και Διε-
υθύνων Σύμβουλος ο
Σπύρος Μιχαήλ με
καταγωγή απο τον
Ασπρόπυργος και αντι-
πρόεδρος ο Ζέρβας
Σπύρος και μέλος του
Δ.Σ. η Ζερβού Κωνσταντίνα. Παρέμειναν τα υπόλοιπα μέλη που προϋπήρχαν στο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο.

Προσβλέπουμε πως η νέα διοίκηση θα ανταπεξέλθει θετικά στον ρόλο της καθως οι
προκλήσεις που την περιμένουν -και ιδιαίτερα τον Διευθύνων Σύμβουλο- απαιτούν δρα-
στικές αποφάσεις.

Πανούσης: Είχα ζητήσει από την
ΕΥΠ να ενημερώσει τον Τσίπρα 

Νέα στοιχεία –
φωτιά για τον
φάκελο που

φέρεται να έχει παρ-
αδώσει στον εισαγγελέα
ο Γιάννης Πανούσης
έφερε στη δημοσιότητα ο
τηλεοπτικός σταθμός
MEGA.

Ο φάκελος που περι-
έχει φερόμενες συνδια-
λέξεις ατόμων που είναι
στις φυλακές για υποθέ-
σεις τρομοκρατίας με
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
αφορά στις φυλακές
τύπου Γ' και περισσότε-
ρο στην περίοδο Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του 2015, ξεκινώντας από την κατάληψη
της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην υπουργός αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από τον ίδιο τον
αρχηγό της ΕΥΠ να ενημερώσει λεπτομερώς τον πρωθυπουργό για την υπόθεσή του
και τις απειλές που δεχόταν.

Σε διαλόγους που μετέδωσε το MEGA, φέρεται να συνομιλεί ο κ. Πανούσης με τον
διοικητή της ΕΥΠ, όταν ενημερώθηκε για τις απειλές κατά της ζωής του, από τον οποίο
ζήτησε να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης είπε ότι
στη συνέχεια ενημέρωσε το Μαξίμου για τους διαλόγους που είχε με τον υπουργό Δικαι-
οσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο, για το θέμα, αλλά και τη συνάντησή του με τον αρχηγό
της ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη.

Ταυτόχρονα, ο τηλεοπτικός σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα νέα συνομιλία με νονό
της νύχτας – ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές για τις σχέσεις του με τους «Πυρή-
νες»- στην οποία φέρεται να απείλησε τον κ. Πανούση, λέγοντάς ότι θα του «λιώσει» το
κεφάλι.

Στους 203.000 οι Έλληνες που μετανά-
στευσαν την περίοδο της κρίσης - Απο-

καλυπτική έρευνα

Σε Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Αγγλία και Γερμανία) κατευθύνθηκε τα χρόνια της
οικονομικής κρίσης το «κύμα» των 203.000 Ελλήνων μεταναστών το οποίο
αποτελείται κατά βάση από πτυχιούχους επιστήμονες (63%) αντί ανειδίκευτων

εργατών τις δεκαετίες του 1960 και 1970.
Αυτό καταγράφει μελέτη που διενήργησε με χρηματοδότηση από το LSE ο καθηγητής

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λόης Λαμπριανίδης με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση
και διερεύνηση του φαινομένου της εξωτερικής μετανάστευσης από την Ελλάδα στον
καιρό της κρίσης (2010-2015).

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης το 80% των Ελλήνων μεταναστών κατευθύνεται σε
Ευρωπαϊκούς προορισμούς αλλά και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.. Είναι
χαρακτηριστικό ότι πλέον ένα στα 18 νοικοκυριά έχει μετανάστη που έφυγε μετά το 2010
ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται ποσοστό μεταναστών 12% ηλικίας 40-49 ετών κάτι
μοναδικό στη μεταναστευτική εμπειρία της χώρας μας.

Η πλειοψηφία των μεταναστών απασχολείται σε εργασίες ανάλογες των δεξιοτήτων
τους (72%) ,ένα 21% σε πιο χαμηλού αντικειμένου εργασίες και ένα 6% παραμένει άνε-
ργο. Οι κύριοι λόγοι της μετανάστευσης αναμενόμενοι καθώς σχετίζονται κατά κύριο
λόγο με οικονομικά αίτια (72%)...

Συνελήφθη 47χρονος στον Ασπρ-
όπυργο για επέμβαση στον ταχο-

γράφο φορτηγού οχήματος

Στο πλαίσιο
δ ι ενέργε ιας
ελέγχων, για

την αύξηση του επιπέ-
δου ασφάλειας, σε
φορτηγά οχήματα,
που εκτελούν εθνικές
και διεθνείς εμπορε-
υματικές μεταφορές,
συνελήφθη στις 3-11-
2015, στον Ασπρόπ-
υργο, από αστυνομι-
κούς των Ομάδων
Ελέγχου και Πρόλ-
ηψης Τροχαίων
Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης ΤροχαίαςΑττικής, 47χρονος ημεδαπός, διότι
είχε επέμβει σκόπιμα στη συσκευή καταγραφής ταχύτητας (ταχογράφος) του οχήματός
του.

Ειδικότερα, ο 47χρονος κατελήφθη, να οδηγεί φορτηγό όχημα Δημοσίας Χρήσεως,
ιδιοκτησίας τρίτου ημεδαπού, έχοντας τοποθετήσει ειδική συνδεσμολογία στην ηλεκτρ-
ονική πλακέτα του ταχογράφου, αποτελούμενη από καλωδίωση, ασύρματο πομπό και
μπαταρία.

Ο συλληφθείς, μέσω ασύρματου δέκτη μπορούσε να διακόπτει την καταγραφή των
ενδείξεων δραστηριότητας (ταχύτητα, ωράριο οδήγησης-ανάπαυσης, χιλιόμετρα) και
ταυτόχρονα μπορούσε να απενεργοποιεί το σύστημα υποβοήθησης πέδησης (retarder)
του φορτηγού οχήματος, γεγονός που καθιστά επισφαλή την κυκλοφορία του έναντι των
λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Η ανωτέρω συνδεσμολογία κατασχέθηκε και ο συλληφθείς οδηγήθηκε, στο πλαίσιο
της αυτόφωρης διαδικασίας, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Γεωργιάδης : Κρανοφόροι
ετοίμασαν επίθεση σε βάρος μου

Δεν μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο της προγραμματισμένης εκδήλωσης - κρα-
νοφόροι τον περίμεναν απ' έξω με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Η αστυνομία,
όπως ο ίδιος ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ αναφέρει, του συνέστησε απλώς

να αποχωρήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του.
Θύμα επίθεσης από 50 - 100 κρανοφόρους αναρχικούς παρ' ολίγον να γίνει απόψε ο

υποψήφιος Πρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης στο Βόλο, όπου βρίσκεται στο
πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, όπως ο ίδιος κατήγγειλε

Μάλιστα δεν κατάφερε καν να εισέλθει στον κινηματογράφο όπου θα πραγματοποι-
ούσε ομιλία, ενώ – όπως είπε – δεκάδες πολίτες παρέμεναν, μέχρι την στιγμή της τηλε-
φωνικής του καταγγελίας, εγκλωβισμένοι στον χώρο. 

Ο υποψήφιος για την προεδρία της ΝΔ τόνισε ότι η αστυνομία του δήλωσε ότι δεν
μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του, καθώς στον Βόλο δεν υπάρχουν δυνάμεις των
ΜΑΤ. Του συνέστησαν δε απλώς να αποχωρήσει. 

Ο μόνος λόγος για τον οποίον εκτιμά ο ίδιος ότι γλίτωσε από την επίθεση ήταν η αλλα-
γή της ώρας έναρξης της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να μην έχει φτάσει ακόμη στον
χώρο όταν πήγαν εκεί οι κρανοφόροι.

Δεν παρέλειψε δε να κάνει ένα σκωπτικό σχόλιο στο πνεύμα της επικαιρότητας, διερ-
ωτώμενος: «Αν είχα μαζί τον Λάμπρου, θα με άφηναν να μιλήσω;»

Αυτό δεν ειναι δημοκρατία και πρέπει να αποφασίσουμε στη χώρα αυτή αν θα τηρ-
ούνται οι νόμοι, σημείωσε περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα επανέλαβε ότι η
Αριστερά «φρίττει»  στο ενδεχόμενο ανάδειξής του στη θέση του αρχηγού της ΝΔ «γιατί
ξέρουν ότι δεν θα τους χαριστ[εί]».

«Ονειρεύομαι μια χώρα όπου όλοι θα μπορούν να μιλάνε ελευθέρα, κατέληξε
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ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες κατά 13,8% οι
πωλήσεις αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

Με ι ω μ έ ν ε ς
κατά 13,8%
εμφανίζονται

τον Οκτώβριο, μετά
από πολλούς μήνες
ανόδου, οι πωλήσεις
των αυτοκινήτων στη
χώρα μας, με τους
παράγοντες της αγο-
ράς να αποδίδουν την
πτώση αυτή στον
δισταγμό που προκά-
λεσαν στους κατανα-
λωτές τα σενάρια για
την αλλαγή στη φορο-
λογική πολιτική στα ΙΧ και στα τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.897
αυτοκίνητα (καινούργια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 9.158 που κυκλοφόρησαν
τον αντίστοιχο µήνα το 2014, παρουσιάζοντας µείωση 13,8%. Αύξηση 33,7% είχε παρ-
ουσιαστεί τoν Οκτώβριο 2014 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα το 2013.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο εφέτος ανέρχονται σε
5.440 έναντι 6.559 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα το 2014, παρουσιάζοντας
µείωση 17,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 97.788
αυτοκίνητα (καινούργια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 85.776 που κυκλοφόρησαν
την αντίστοιχη περίοδο το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 14%. Αύξηση 29,5% είχε παρ-
ουσιαστεί το δεκάµηνο του 2014 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2013.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου
2015 ανέρχονται σε 67.676 έναντι 63.712 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο
το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 6,2%.

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των νέων μοτοσικλετών κυβισµού άνω των 50 cc (και-
νούργιων και µεταχειρισµένων εξωτερικού), τον Οκτώβριο εφέτος, ο αριθμός τους ανή-
λθε σε 2.543 μοτοσικλέτες έναντι 2.708 τον αντίστοιχο µήνα το 2014, παρουσιάζοντας
µείωση 6,1%. Αύξηση 13,1% είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο 2014 σε σχέση µε τον
αντίστοιχο µήνα το 2013.

Οι καινούργιες µοτοσικλέτες που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2015 ανέρχονται σε
2.381 έναντι 2.570 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι, παρουσιάζοντας
µείωση 7,4%.

Το δεκάμηνο εφέτος, κυκλοφόρησαν 31.377 μοτοσικλέτες έναντι 30.959 που κυκλοφ-
όρησαν την αντίστοιχη περίοδο το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%. Αύξηση 9,1%
είχε παρουσιαστεί το δεκάµηνο του 2014 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2013. Οι και-
νούργιες µοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2015
ανέρχονται σε 29.488 έναντι 29.469 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο το
2014, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1%.

Ντάισελμπλουμ: Το ελληνικό πρόβλημα
θα μείνει για χρόνια - Δεν θέλουμε να

διώξουμε τον κόσμο από τα σπίτια του

Στους λόγους που καθυστέρησε η
εκταμίευση της δόσης ύψους 2 δισ.
ευρώ στάθηκε ο πρόεδρος του

Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ μιλώντας
ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών Υποθέ-
σεων της ευρωβουλής. 

Ο κ. Ντάισελμπλουμ, σε αυτό το πλαίσιο,
σημείωσε πως βασικό αγκάθι είναι οι πλει-
στηριασμοί πρώτης κατοικίας και τα «κόκκι-
να» δάνεια, τα οποία όπως είπε «απειλούν τη
σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». 

Ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε πως στο ζήτημα χρειάζεται να υπάρξει μία
ισορροπημένη προσέγγιση, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά και ταυτόχρονα να
υπάρξει το νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την σταθερότητα των τραπεζών. 

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να διώξουμε τον κόσμο από τα σπίτια του, αλλά
είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», είπε
χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του Eurogroup.

Όπως επεσήμανε, η δόση προς την Ελλάδα θα εκταμιευτεί μόλις βρεθεί λύση στο ζήτ-
ημα και υποστήριξε πως οι αποφάσεις θα ληφθούν την ερχόμενη εβδομάδα. «Το
ελληνικό πρόβλημα θα είναι εδώ για αρκετά ακόμα χρόνια, αλλά μπορούμε να το αντι-
μετωπίσουμε» είπε. 

Υποστήριξε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας
ήταν αρκετά θετική, με την ανάπτυξη να έχει επιστρέψει, αλλά τελικώς δεν υπήρξε η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Χαρακτήρισε ως θετικό το νέο πρόγραμμα
που υπεγράφη και ως ένα καλό πρόγραμμα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρ-
ωζώνη, καθώς περιλαμβάνει ηπιότερα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά ταυ-
τόχρονα και μία σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν – όπως
είπε- επειγόντως.

Νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής πληρ-
ωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ

-

Τη δυνατότητα
πληρωμής των
λογαριασμών

ρεύματος μέσω της
ιστοσελίδας της ΔΕΗ
καθώς και σε τερματικά
POS που θα εγκατα-
σταθούν στα υποκατα-
στήματα της επιχείρη-
σης θα παράσχει
σύντομα η ΔΕΗ στους
καταναλωτές. 

Ειδικότερα, με τις
υπηρεσίες e-pos και
pos, οι πελάτες της
ΔΕΗ θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών τους, με τη χρήση πιστω-
τικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ
(www.dei.gr), είτε μέσω των συσκευών POS που θα εγκατασταθούν σύντομα στα κατα-
στήματα της ΔΕΗ. 

Οι νέες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες, μετά την ολοκλήρωση του μειοδοτικού διαγω-
νισμού που θα προκηρύξει η ΔΕΗ η οποία έχει ήδη αναπτύξει το απαιτούμενο λογι-
σμικό. 

Ως τώρα οι λογαριασμοί ρεύματος μπορούν να εξοφληθούν στα 101 καταστήματα της
ΔΕΗ πανελλαδικά, σε τράπεζες (ΑΤΜ, e-banking, phone banking, πάγια τραπεζική εντο-
λή), στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, σε συμβεβλημένους συνεργάτες (όπως τα σούπερ
μάρκετ, τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, κλπ), καθώς επίσης και μέσω της υπηρεσίας e-bill
της ΔΕΗ για τους χρήστες του e-banking.

Μέχρι 16 Νοεμβρίου η παράταση για τον ΦΠΑ
στην εκπαίδευση- «Σιγή ιχθύος» για τα ισοδύναμα

Ξανά στη
δημοσιότητα
έρχεται το

ζήτημα του ΦΠΑ 23%
στην ιδιωτική
εκπαίδευση, καθώς
την ερχόμενη Δευ-
τέρα λήγει η νέα
προθεσμία που είχε
δοθεί από την
κυβέρνηση σε σχέση
με την μεταβολή του
φορολογικού συντε-
λεστή από τις επιχει-
ρήσεις. 

Παρότι την προη-
γούμενη εβδομάδα
υπήρχε μια κινητικότητα σε σχέση με το ζήτημα και όλα έδειχναν ότι η κυβέρνηση θα
κατέληγε στην φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών, εν τούτοις, τίποτα ακόμα δεν έχει
ανακοινωθεί επίσημα.

Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά ξανά η αντίστροφη μέτρηση και η αγωνία για χιλιάδες οικο-
γένειες και επιχειρήσεις, καθώς αν τελικά και η πρόταση για την φορολόγηση του τζόγου
πέσει στο κενό, θα κληθούν κοντά στα Χριστούγεννα να πληρώσουν επιπρόσθετα
σχεδόν το 1/5 από αυτά που δίνουν για δίδακτρα.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ένωσης ιδρυτών ιδιωτικών Σχολείων Χαράλαμ-
πος Κυραϊλίδης:

Είμαστε ακόμα σε στάση αναμονής καθώς λήγει την Δευτέρα η νέα παράταση για την
μεταβολή του ΦΠΑ. Απ' όσο ξέρω κανένα σχολείο δεν έχει βάλει ΦΠΑ και κάποια πρό-
στιμα που είχαν επιβληθεί, έχουν ακυρωθεί. Υπάρχει διάχυτη αγωνία τόσο ανάμεσα
στους συναδέλφους, όσο και ανάμεσα στους γονείς, αλλά κανείς ακόμα δεν γνωρίζει
τίποτα.

Σύμφωνα με τον κ. Κυραιλίδη, πάνω από 800.000 οικογένειες αγωνιούν για την έκβα-
ση της υπόθεσης, μαθητές που φοιτούν σε σχολεία, φροντιστήρια και διάφορες σχολές,
ενώ η πρόταση της Ένωσης για συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσα-
καλώτο έχει πέσει στο κενό.

Εξάλλου, στελέχη της αγοράς των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων επισημαίνουν ότι η τόση
καθυστέρηση από μέρους της κυβέρνησης ίσως να συντελέσει τελικά και σε... εγκλωβι-
σμό των γονιών, αν τελικά αποφασιστεί ότι θα επιβληθεί. 

Όπως τονίζουν: «Ποιος γονιός θα πάρει το παιδί του από το σχολείο στα μέσα της
χρονιάς ; Είναι σαν ψυχολογικός εκβιασμός». 

Σιγή ιχθύος, πάντως, τηρούν τα στελέχη της Διεύθυνσης ΦΠΑ, παραπέμποντας
στην... κυβέρνηση. 

«Δεν υπάρχει κάτι καινούριο πέρα από την απόφαση που ήδη γνωρίζετε» υπογραμ-
μίζει στο Newpost η Διεθύντρια της διεύθυνσης ΦΠΑ Α. Σταυροπούλου. 

«Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου είναι η παράταση και μέχρι τις 23 του μήνα η υποβολή των
συμπληρωματικών στοιχείων. Πέραν τούτου ουδεν. Η κυβέρνηση κάνει αγώνα για τα
ισοδύναμα, αλλά δεν γνωρίζουμε καθόλου πότε και αν θα αλλάξει η απόφαση. Μπορεί
να γίνει και σε μία ώρα η διάταξη αν βρεθούν τα ισοδύναμα». 
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Τέσσερα λεωφορεία χωρίς οδηγό
στους δρόμους των Τρικάλων

Ξε χ ω ρ ι σ τ ή
ημέρα υπήρξε
για τα Τρίκαλα

η σημερινή, καθώς για
πρώτη φορά, τέσσερα
λεωφορεία χωρίς
οδηγό κυκλοφόρησαν
στην πόλη, αλλάζοντας
τον χάρτη των μεταφο-
ρών, της αυτοκίνησης,
της βιώσιμης κινητικότ-
ητας και της ποδηλατι-
κής και οδηγικής
συμπεριφοράς των
κατοίκων της πόλης.

Η πόλη των Τρικάλων θα είναι έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 η πρώτη πόλη στον
κόσμο που χρησιμοποιεί σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, αυτοματοποιημένα
λεωφορεία χωρίς οδηγό εντός του αστικού ιστού.

Το εγχείρημα εντάσσεται σε ένα καινοτόμο και εκπαιδευτικό έργο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το CityMobil-2, στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Τρικκαίων και η e-Trikala Α.Ε,
με την αρωγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της επίσημης πρώτης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συνέντε-
υξη Τύπου, ημερίδα και περιήγηση των επισήμων προσκεκλημένων από όλη την
Ευρώπη, και των Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, στη διαδρομή που ήδη απολαμβά-
νουν μικροί μαθητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ξενάγηση των επισήμων, των επισκεπτών, των
στελεχών εταιριών και των επιστημόνων, στον μύλο Ματσόπουλου.

Καραμέρος: «Η αποτέφρωση των
νεκρών είναι ζήτημα ελεύθερης επιλογής»

Με τον
Προέδροτης
Επ ι τροπής

για το δικαίωμα της
αποτέφρωσης νεκρών
στην Ελλάδα,
Α ν τ ώ ν η Α λ α κ ι ώ τ η
συναντήθηκε σήμερα
το πρωί ο αντιπεριφερ-
ειάρχης βορείου τομέα
Αττικής, Γιώργος Καρα-
μέρος. 

Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης ο κ. Αλα-
κιώτης έθεσε στον Αντι-
περιφερειάρχη την ανάγκη δημιουργίας χώρου καύσης νεκρών, μια πρακτική που
τυγχάνει μεγάλης προτίμησης σε παγκόσμια κλίμακα. 

Από την πλευρά του ο κ. Καραμέρος άκουσε με προσοχή όλο το χρονικό των προ-
σπαθειών της Επιτροπής, συναινώντας στην ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων
εκείνων που προστατεύουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής όλων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους Δήμους του Βόρειου Τομέα έχουν εκδηλώσει
το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία σχετικής εγκατάστασης, δεδομένου μάλιστα ότι
αφενός το νομικό πλαίσιο έχει ξεκαθαριστεί πλήρως και αφετέρου η Ιερά Σύνοδος της
ελληνικής εκκλησίας έχει αποσαφηνίσει τιςδιαδικασίες μεσχετική εγκύκλιό της. 

Τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
δήμου Ιλίου από την Lidl Hellas

Με γ ά λ η
π ο σ ό τ η τ α
τ ρ ο φ ί μ ω ν

διατέθηκαν στο Κοινω-
νικό Παντοπωλείο
δήμου Ιλίου από την
εταιρεία Lidl Hellas &
ΣΙΑ Ο.Ε. για τη στήριξη
των ατόμων που αντι-
μετωπίζουν προβλήμα-
τα διαβίωσης.

Ο δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος αφού
ευχαρίστησε την εταιρ-
εία για την προσφορά
της, επεσήμανε:

«Κάθε προσφορά αυτού του μεγέθους, δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη ανάσα στους
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και χρειάζονται τη βοήθειά μας.  Θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνεχίζουν να προσφέρουν αμείωτα στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο δήμου Ιλίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε προσφορά, όσο μικρή κι
αν νομίζουμε ότι είναι, είναι πολύτιμη για εκείνον που την έχει πραγματικά ανάγκη».

Κλάδεψαν επικίνδυνα δέντρα στο Ζεφύρι

Στο κλάδεμα των επικίνδυνων δέντρων του Ζεφυρίου, προχώρησε με πρωτο-
βουλία του Αντιδημάρχου Γιάννη Μαυροειδάκου συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Τα κλαδιά των δέν-
τρων ήταν
επικίνδυνα για το
ηλεκτρικό δίκτυο,
αλλά και για τους διε-
ρχόμενους, όπως
αποδείχθηκε στην
αρχή του χρόνου,
όταν κλαδί από
ευκάλυπτο έπεσε στο
προαύλιο του 3ου
Δημοτικού Σχολείου
Ζεφυρίου και από
θαύμα δεν είχαμε
τραυματισμό. 

Έτσι, μετά από ένα
μήνα επίπονης και
επικίνδυνης εργασίας από το εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα αντι-
μετωπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα δωρεάν για το Δήμο Φυλής. 

Το επόμενο διάστημα το συνεργείο θα μετακινηθεί στα Άνω Λιόσια, στα σημεία που
έχουν εντοπισθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής επικίνδυνα κλα-
διά. 

Δημιουργία Δημοτικού λαχανόκηπου

Στα πλαίσια
της κοινω-
νικής πολι-

τικής του Δήμου, η
Δημοτική Αρχή
πρότεινε και το
Δ η μ ο τ ι κ ό
Συμβούλιο ομόφω-
να αποφάσισε τη
δημιουργία Δημοτι-
κού Λαχανόκηπου
και τράπεζας σπόρ-
ων σε έκταση 1.600
τ.μ. στα παλιά
αντλιοστάσια στη
Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας. 

Πρόθεσή  είναι
ο συγκεκριμένος
χώρος να διατεθεί
σε δημότες με
στόχο αφενός την
αξιοπρεπή κάλυψη βιοποριστικών αναγκών τους και αφετέρου την ενίσχυση του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκαν επίσης η Επιτροπή που θα διαχειριστεί την
κατανομή και την παραχώρηση των αγροτεμαχίων και ο κανονισμός βάσει του οποίου
θα εξελιχθεί η λειτουργία του λαχανόκηπου. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή στη συνε-
δρίασή της την Τρίτη 10/11/2015 αποφάσισε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύμφωνα με
τον κανονισμό. 

Όσοι δημότες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν
με τον κ. Γρηγόρη Κοροπούλη στο τηλ. 6972556778. 
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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 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Τηλ.(+30) 213 2072  412 - 419
Fax (+30) 213 2072 483

Βαθμός Προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνος διατήρησης στο αρχείο: «ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ»
Αχαρνές,  06/11/2015
Αριθ. Πρωτ. Οικ. Υπ. Δομ. 4961
Αριθ. Πρωτ. 77673
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Αχαρνών
γνωστοποιεί

το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 311/26-10-2015
Απόφαση του (με ΑΔΑ: 6Φ9ΦΩΨ8-0ΤΦ) αποδέχτηκε, ενέκρινε,
δημοσιεύει και αναρτά την 2η πρόταση της Κτηματογράφησης περιοχής
17 - Μονομάτι. Ως εκ τούτου

Καλεί
Τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής 17 - Μονομάτι του Δήμου

Αχαρνών, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες με σκοπό:

¬ Να λάβουν γνώση επί των σχεδίων κτηματογράφησης, που
αναρτώνται για 2η φορά στον Δήμο Αχαρνών,

¬ Να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις κατά την διάρκεια της
ανάρτησης και σε διάστημα (15) ημερών από την τελευταία ημέρα
δημοσίευσης του παρόντος.

¬ Να κατατεθούν δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον νόμο.

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
Αναστάσιος θ. Χίος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αλβανός, κάτοικος Χαϊδαρίου, δια-
ρρήκτης περιπτέρων κατ' επάγγελμα

Ένας 27χρο-
νος κάτοικος
Χ α ϊ δ α ρ ί ο υ ,

υπήκοος Αλβανίας,
συνελήφθη για συμμε-
τοχή σε εγκληματική
ομάδα, τα μέλη της
οποίας διέπρατταν κλο-
πές σε περίπτερα της
Αττικής και της επα-
ρχίας. Η δράση τους
σταμάτησε όταν συνε-
λήφθησαν από το
Τμήμα Δίωξης
Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. 

Όπως εξακριβώθηκε εις βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης εννέα
ετών, για σωρεία κλοπών που διέπραξε μεταξύ άλλων και στο Χαϊδάρι. Μαζί του συνε-
λήφθησαν άλλοι δύο ομοεθνείς του ηλικίας 21 και 25 ετών, μέλη της σπείρας, ενώ αναζ-
ητούνται τουλάχιστον δύο συνεργοί τους.

Οι συλληφθέντες από αρχές του έτους είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό
την διάπραξη διαρρήξεων περιπτέρων στην Αττική και σε διάφορες περιοχές της επα-
ρχίας (Καρδίτσα, Λαμία, Εύβοια, Αχαΐα). Συγκεκριμένα, οι δράστες από κοινού και με
διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, είχαν εφοδιαστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό με τον
οποίο παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας των περιπτέρων και αποσυνέδεαν τα συστήματα
ασφαλείας, όπου υπήρχαν. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν, κυρίως μεγάλες ποσότητες τσι-
γάρων και προϊόντων καπνού και ακολούθως τα διέθεταν σε άλλα άτομα για
μεταπώληση, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Στην κατοχή τους, καθώς και σε οικία των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν:

- Το χρηματικό ποσό των 1.703 ευρώ
- Ένα πτυσσόμενο κλομπ
- Ένας ηλεκτρικός εκκενωτής
- Πλήθος πλαστών εγγράφων
- Πλήθος κινητών
- Επίσης κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς.
Με πλούσιο παρελθόν
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 25 περιπτώσεις κλοπών στο Λεκανο-

πέδιο Αττικής και σε περιοχές της επαρχίας. Ακόμη, εξακριβώθηκε ότι οι δράστες είχαν
συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος του 27χρονου κατοίκου
Χαϊδαρίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 9 χρόνια για διακε-
κριμένες κλοπές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο 27χρονος συνδεόταν φιλικά με τον 24χρονο, επίσης
συντοπίτη μας, που όπως έχουμε γράψει συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα στην πόλη
μας για σωρεία ληστειών σε βενζινάδικα της περιοχής και διακεκριμένες κλοπές στην
Αρκαδία. Μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί κοινή εγκληματική δράση των δύο. 

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της
σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων περιπτώσεων
κλοπών κατ’ επάγγελμα, της απείθειας, της πλαστογραφίας καθώς και για παράβαση
του νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος τους
παρέπεμψε στον Ανακριτή, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλα παρόμοια αδι-
κήματα

Στα 25 ευρώ οι εξετάσεις για πιστοποιητικό
ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Στα 25 ευρώ
από 100 ευρώ
μειώνεται το

κόστος συμμετοχής
των ενδιαφερομένων
στις εξετάσεις χορήγ-
ησης πιστοποιητικού
ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων.

Ειδικότερα, σύμφω-
να με την ανακοίνωση
του υπουργείου: «Υπο-
γράφηκε από τον
αναπληρωτή υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το ύψος του
τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθ-
ολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.»

» Με την απόφαση το κόστος συμμετοχής από τα 100 ευρώ ορίζεται στα 25 ευρώ».

Σόιμπλε: Έως τις αρχές της εβδομάδας
τα 10 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση

Την επιθυμία της Ευρωζώνης για την άμεση καταβολή των 10 δισ. ευρώ για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εξέφρασε σήμερα ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προσδιορίζοντας χρονικά τον ορίζοντα της

εκταμίευσης έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Σόιμπλε στις Βρυξέλλες:
Προσπαθούμε να καταστήσουμε δυνατή την πληρωμή των 10 δισεκ. ευρώ, τα οποία

συμφωνήσαμε κατ’ αρχήν, έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 
Ο γερμανός υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ

έχουν πραγματοποιήσει μια βασική συζήτηση για το πιθανό δημοψήφισμα της Βρε-
τανίας για την παραμονή της χώρας στην ΕΕ, πρόσθεσε όμως ότι οι συνομιλίες για το
θέμα αυτό δεν αφορούν τους υπουργούς Οικονομικών.

«Πρώτα ας δούμε τι γράφει ο (Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ) Κάμερον. Στη
συνέχεια θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, αλλά όχι στο επίπεδο των υπουργών Οικο-
νομικών», δήλωσε.
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Άγριο «παζάρι» για τη ρύθμιση των
100 δόσεων - Τι ζητούν οι δανειστές

Στο θέμα των
100 δόσεων
για τη ρύθμιση

των ληξιπρόθεσμων
οφειλών των φορολο-
γούμενων προς την
εφορία επανέρχεται το
«παζάρι» της κυβέρν-
ησης με τους δανει-
στές.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, όσον αφορά τις
100 δόσεις οι δανειστές
ζητούν να χάνεται η
ρύθμιση για κάποιον
που έστω και για μία φορά ήταν ασυνεπής στην καταβολή δόσης της ρύθμισης, από την
επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας πληρωμής της.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να θέτει ως σημείο απώλειας της ρύθ-
μισης τις 30 μέρες από την στιγμή που μια οφειλή της ρύθμισης καταστεί ληξιπρόθεσμη

Όπως διευκρινίζουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, δεν έχει τεθεί θέμα
αλλαγών στο επιτόκιο της ρύθμισης των 12 δόσεων. Ωστόσο, άλλες πηγές διευκρινίζουν
ότι οι δανειστές θέτουν θέμα αυστηροποίησης των κριτηρίων υπαγωγής στη ρύθμιση.

Παράλληλα, οι δανειστές προτείνουν να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης
σε 12 δόσεις και για οφειλές που δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, ένας φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει ηλεκτρ-
ονικά τις οφειλές του σε 12 δόσεις, εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή όταν
μία δόση της τρέχουσας οφειλής είναι ληξιπρόθεσμη. Βεβαιωμένες οφειλές που δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ρυθμίζονται σε δώδεκα δόσεις μόνο στην εφορία του
υπόχρεου.

Τυχόν υιοθέτηση της πρότασης αυτής θα απλοποιήσει σημαντικά την όλη διαδικασία.
Ωστόσο, επισημαίνεται ο κίνδυνος να ρυθμιστούν μαζικά τρέχουσες οφειλές των φορο-
λογούμενων και αρνητικές συνέπειες στην είσπραξη των εσόδων του δημοσίου τους
δύο τελευταίους μήνες του έτους.

Αισιοδοξία Στουρνάρα για ανακεφαλαι-
οποίηση και άρση  capital controls

Την αισιοδοξία
του για την
επιτυχή ολοκ-

λήρωση της ανακεφα-
λαιοποίησης και συνε-
πακόλουθα την άρση
των capital controls
εξέφρασε ο διοικητής
της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στο-
υρνάρας. 

Σε συνάντηση που
είχε με εκπροσώπους
του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, ο κ. Στο-
υρνάρας σημείωσε πως η Τράπεζα της Ελλάδος θα παράσχει, όποτε χρειαστεί, τεχνική
βοήθεια για την υλοποίηση της πρότασης του Επιμελητηρίου που αφορά στη συνολική
ρύθμιση οφειλών σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ώστε η πρόταση αυτή
να συζητηθεί με στόχο να υλοποιηθεί, μετά την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων και
της αξιολόγησης, χωρίς σε καμία περίπτωση να ευνοηθούν οι στρατηγικοί κακοπληρω-
τές.

Πτώση 1,65% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Απώλειες κατέγραψαν οι
δείκτες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, στον απόηχο του

χθεσινού Eurogroup.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

672,19 μονάδες, σημειώνοντας πτώση
1,65%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτε-
ρη τιμή στις 666,55 μονάδες (-2,48%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
41,555 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των
συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
432.517.156 τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,32%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 69 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Δημόσιο, «ο μεγαλοοφειλέτης»: Στα 5,14
δισ. ευρώ τα χρέη προς ιδιώτες

Σε  5,147 δισ. ευρώ υπο-
λογίζονται για τον Σεπτέμβριο
οι οφειλές του δημοσίου προς

τους ιδιώτες έναντι 5,120 δισ. ευρώ
τον Αύγουστο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
για την πορεία των μεγεθών της
γενικής κυβέρνησης.

Τον ίδιο μήνα οι εκκρεμείς επι-
στροφές φόρων ανήλθαν σε 807
εκατ. ευρώ έναντι 809 εκατ. ευρώ
τον Αύγουστο.

Από το σύνολο των οφειλών του
δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τα 2,696 δισ. ευρώ είναι οφειλές των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ 1,214 δισ. ευρώ είναι χρέη των νοσοκομείων.

Μόνο 1 στα 9 καταστήματα είχε αύξηση
πωλήσεων στις ενδιάμεσες εκπτώσεις

είωση κατά
14,7% παρουσία-
σαν οι πωλήσεις

των καταστημάτων λια-
νεμπορίου στις φετινές
ενδιάμεσες εκπτώσεις
σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο το
2014, προκύπτει από
την έρευνα που πραγ-
ματοποίησε η ΕΣΕΕ.
Μόνο μία στις εννέα
εμπορικές επιχειρήσεις
εμφάνισε αύξηση
πωλήσεων έναντι του
2014.

«Παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που καταβάλλει ο επιχειρηματικός κόσμος,
φαίνεται ότι η αγοραστική κίνηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα» σχολίασε ο πρόεδρος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κορκίδης.
«Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν φαίνεται ότι συμβάλλουν ιδιαίτερα στην τόνωση του τζίρ-
ου των επιχειρήσεων, ενώ οι καταναλωτές διατηρούν σταθερά μία στάση αναμονής»
συνέχισε. 

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα
200 εμπορικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της
χώρας

Συνολικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, η εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου,
όσον αφορά τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων, κινήθηκε στα ίδια ή χαμηλό-
τερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή. Το 36% των επιχειρήσεων είδε τις φετινές
πωλήσεις τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και το
50% σε χαμηλότερα. 

Πανελλαδικά, οι επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στο εκπτωτικό δεκαήμερο του
Νοεμβρίου, αγγίζουν το ένα τρίτο του συνόλου του δείγματος, συγκεκριμένα το 31%. 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες, το επίπεδο των εκπτώσεων κυμάνθηκε στην πλειονότ-
ητά τους μεταξύ 11% και 20%.

Τα εμπορεύματα που διέθεσαν οι επιχειρήσεις σε έκπτωση αφορούσαν είτε το σύνο-
λο των εμπορευμάτων τους είτε το μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν,
καθιστώντας το εκπτωτικό δεκαήμερο αρκετά δελεαστικό ως προς τη δυνατότητα επι-
λογών για τους καταναλωτές.

Το εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου φαίνεται να μην επηρεάζει το συνολικό τζίρο
για το διάστημα της φθινοπωρινής - χειμερινής σεζόν στο 58% των επιχειρήσεων.
Επίσης, ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες πιστεύει ότι τελικά μειώνει το συνολικό
τζίρο, ενώ ένας στους πέντε ότι έχει θετικό αντίκτυπο.

Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτών που συμφωνούν με το μέτρο των ενδιάμεσων
εκπτώσεων σε σύγκριση με το ποσοστό αυτών που διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο για
τις πωλήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (62%) διαφω-
νεί με την εφαρμογή των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Κυριακή
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι έμποροι ρωτήθηκαν, εάν, σύμφωνα με τη δυνατότητα που

τους εκχωρεί η υπουργική απόφαση, άνοιξαν τα καταστήματά τους την Κυριακή 1 Νοεμ-
βρίου. Από το δείγμα της έρευνας το 41% των επιχειρήσεων απάντησε θετικά. 

Για όσα καταστήματα άνοιξαν παρατηρείται ότι περίπου τρεις στους τέσσερις επιχειρ-
ηματίες πιστεύουν ότι τελικά η Κυριακή δεν επηρέασε θετικά τον τζίρο του εκπτωτικού
δεκαημέρου, αφού τζίρος της Κυριακής απορρόφησε εκείνο των προηγούμενων και
επόμενων ημερών.

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, καμία επιχείρηση δεν προσέλαβε
επιπλέον υπάλληλο για να καλύψει την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για τις Κυρ-
ιακές. Το 63% των περιπτώσεων έχει επωμιστεί προσωπικά την κάλυψη της ανάγκης,
ενώ το 37% έχει επεκτείνει το ωράριο του υπάρχοντος προσωπικού.

Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, το 51% των επιχειρήσεων απάν-
τησε ότι επιβαρύνεται είτε πάρα πολύ είτε πολύ από το άνοιγμα των Κυριακών, το 28%
λίγο, ενώ μόλις το 21% δήλωσε ότι δεν έχει επιβαρυνθεί 
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Ενημέρωση του Δήμου Ελευσίνας
για τον Διαβήτη

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητι-
σμού του Δήμου Ελευσίνας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για
τον Διαβήτη, διοργανώνει ομιλία με θέμα την ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση του κοινού για την ύπουλη αυτή αρρώστια. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμ-
βρίου και ώρα 5.30μμ στο Δημαρχείο Ελευσίνας στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ομιλητής θα είναι ο γιατρός εργασίας του Δήμου μας κος
Ευθύμιος Θανασιάς.

Σας περιμένουμε.

Πρόστιμα 226.700 μετά από ελέγχους
σε 1504 επιχειρήσεις

Εντοπίστηκαν 220
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς
παραβάσεων και

κατασχέθηκαν απομιμή-
σεις προϊόντων από 82
επιχειρήσεις.

Πρόστιμα συνολικού
ύψους 226.700 ευρώ
επεβλήθησαν σε εμπόρο-
υς, μετά από ελέγχους
που πραγματοποιήθηκαν
(από 1η Αυγούστου έως
31 Οκτωβρίου 2015) σε
1504 επιχειρήσεις, σύμφ-
ωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σε σύνολο 1504 ελέγχων εντοπίστηκαν 220 περιπτώσεις παραβάσεων και
κατασχέθηκαν απομιμήσεις προϊόντων από 82 επιχειρήσεις. Τα εν λόγω είδη αφού δια-
πιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσια, καταστράφηκαν από τη Διεύθυνση Θεσμικών
Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Εξ αφορμής της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου εντατικοί έλεγχοι έγιναν και σε
κυλικεία πλοίων και σχολείων, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι περίπου μία στις
τρείς επιχειρήσεις επιδεικνύει παραβατική συμπεριφορά (ποσοστό 27,5%). 

Συνολικά ελέγχθηκαν 156 τέτοιες επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ύψους 26.500 ευρώ για 43 παραβάσεις.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας, οι έλεγχοι σε διάφορες περιοχές του Αττι-
κής και της ευρύτερης περιφέρειας ήταν κυρίως στοχευμένοι αλλά διενεργήθηκαν και
κατόπιν καταγγελιών. 

Ο Τόσκας παίρνει το κεφάλι του
επικεφαλής των «Αδιάφθορων»

Την αντικατάσταση
του διευθυντή της
Υπηρεσίας Εσω-

τερικών Υποθέσεων της
ΕΛ.ΑΣ ζήτησε ο υπο-
υργός Προστασίας του
Πολίτη, Νίκος Τόσκας
στον απόηχο των
βαρύτατων καταγγελιών
του Γιάννη Πανούση για
κυκλώματα στο εσωτερ-
ικό της αστυνομίας. 

Ο κ. Τόσκας κατέθεσε
αίτημα στην Επιτροπή
θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με το οποίο ζητεί την τοποθέτηση νέου επικεφαλής
στους «Αδιάφθορους», ενώ αύριο στην Επιτροπή έχει κληθεί και ο διοικητής της ΕΥΠ
Γιάννης Ρουμπάτης, για το εάν γνώριζε για τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δημό-
σιας Τάξης, αλλά και τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες πολιτικών στελεχών με τους
Πυρήνες της Φωτιάς που είδαν το φως της δημοσιότητας. 

Ο ταξίαρχος Αναστάσιος Αναστασάκος, θα είναι πιθανότατα ο νέος διευθυντής της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την απόφαση του κ. Τόσκα να αντικαταστή-
σει τον νυν επικεφαλής της νευραλγικής υπηρεσίας, αστυνομικό διευθυντή Σταύρο Στα-
υρόπουλο.

 Ο κ. Αναστασάκος θα παρουσιασθεί στην επιτροπή αύριο στις 3.00 μ.μ.. Ο συγκεκρ-
ιμένος αξιωματικός υπηρετεί αυτή τη στιγμή στις οικονομικές υπηρεσίες του αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και παράλληλη έρευνα της Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένης Ράι-
κου, για διασυνδέσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με διεφθαρμένους αστυνομικούς και
ανώτατους αξιωματικούς, που έκαναν κρίσεις και τοποθετήσεις στην ΕΛ.ΑΣ. 

KKE: Καμία διακοπή ρεύματος σε
λαϊκά σπίτια

Κατηγορηματικά αντίθετο
στην κίνηση της ΔΕΗ να
προχωρήσει σε διακοπές

ρεύματος στους κακοπληρωτές εμφ-
ανίζεται με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ,
υπογραμμίζοντας ότι με μια τέτοια
ενέργεια η κυβέρνηση κλιμακώνει
την επίθεσή της στα λαϊκά νοικοκυρ-
ιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Με την εντολή της ΔΕΗ για άμεσες

διακοπές ρεύματος ακόμα και σ’
όσους δεν έχουν να πληρώσουν, η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεσή της στα λαϊκά
νοικοκυριά, με άμεσο τον κίνδυνο οικογένειες να βρεθούν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα
στον χειμώνα. Ενώ, έπονται οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών με την ανατροπή της
όποιας προστατευτικής νομοθεσίας υπάρχει.

Καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε λαϊκά σπίτια. Δραστική μείωση των τιμο-
λογίων της ΔΕΗ, κατάργηση όλων των φόρων στα τιμολόγια, απαγόρευση της διακοπής
της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επανασύνδεσή της στις λαϊκές οικογένειες που
δεν μπορούν να πληρώσουν.

Με προσωπικό ασφαλείας την Πέμπτη τα
δημόσια νοσοκομεία

«Πού είναι οι
4.500 προ-
σλήψεις που

εξήγγειλε ο πρωθυ-
πουργός 2 Απρίλη
έξω από το υπουρ-
γείο Υγείας;» διερω-
τάται η ΠΟΕΔΗΝ

Με προσωπικό
ασφαλείας θα λειτο-
υργήσουν τα δημό-
σια νοσοκομεία, οι
προνοιακές μονά-
δες, τα Κέντρα
Υγείας και το ΕΚΑΒ,
την προσεχή Πέμ-
πτη, λόγω της
συμμετοχής της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων στην 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ «τα νοσοκομεία σήμερα λειτουργούν σε συνθήκες μπλακ
άουτ», ενώ «τα ταμεία τους είναι άδεια και οφείλουν στους προμηθευτές πάνω από 1,3
δισ. ευρώ».

«Πού είναι οι 4.500 προσλήψεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός 2 Απρίλη έξω από
το υπουργείο Υγείας;» διερωτάται η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ αναφέρει ότι «το ΕΚΑΒ στενάζει από
την έλλειψη ασθενοφόρων και πληρωμάτων» και καταγγέλλοντας ότι «η προνοσοκομει-
ακή φροντίδα παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα».
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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.

Νέο «αγκάθι» στη διαπρ-
αγμάτευση οι φορολογι-

κές ρυθμίσεις

Εκτός από το «αγκάθι» των πλειστηριασμών,
σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανακύψει εκ
νέου ζήτημα με το σύνολο των ρυθμίσεων για τις

φορολογικές υποχρεώσεις.
Νέο πρόβλημα φαίνεται να προκύπτει στις διαπραγμα-

τεύσεις μεταξύ Αθήνας και δανειστών για την ολοκλήρω-

ση πρώτου πακέτου των προαπαιτούμενων δράσεων.
Εκτός από το «αγκάθι» των πλειστηριασμών, σύμφω-

να με πληροφορίες, έχει ανακύψει εκ νέου ζήτημα με το
σύνολο των ρυθμίσεων για τις φορολογικές υποχρ-
εώσεις.

Αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρ-
ουν ότι οι θεσμοί ζητούν να αλλάξουν όλα τα σχήματα
των ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων και των 12 δόσεων,
θέτοντας αυστηρότερους όρους για την πληρωμή των
νέων φορολογικών υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι θεσμοί ζητούσαν έως τώρα αλλα-
γές στη ρύθμιση των 100 δόσεων και συγκεκριμένα να
πέσει σε μια ημέρα η προθεσμία βάσει της οποίας χανό-
ταν η ρύθμιση, αν δημιουργούνταν νέες φορολογικές
υποχρεώσεις από τον οφειλέτη, όταν το ισχύον όριο είναι
26 ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό στο
οικονομικό επιτελείο, το οποίο έχει μπροστά του προθε-
σμία επτά ημερών για να κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα
με τα προαπαιτούμενα μέτρα, ώστε να εκταμιευτεί τόσο
η υποδόση των 2 δισ ευρώ, όσο και τα 10 δισ για την
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Μάλιστα, από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι
δεν γίνεται να αλλάζει η στάση των θεσμών επί ενός
ζητήματος, κάθε φορά που αυτό πάει να κλείσει.

Προσλήψεις 801 έκτακ-
των εκπαιδευτικών σε
ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

Τη ν
απόφ-
α σ η

π ρ ό σ λ η ψ η ς
647 έκτακτων
εκπαιδευτικών
στα ΤΕΙ και την
Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής
και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευ-
σης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
για το ακαδ-
ημαϊκό έτος
2 0 1 5 - 2 0 1 6
υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μετα-
ρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης, ύστερα από
αίτημα του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη.

Εξάλλου, ο κ. Βερναρδάκης, επίσης έπειτα από αίτημα
του κ. Φίλη, υπέγραψε και την απόφαση πρόσληψης 154
εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Π.Δ. 163/2002) για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ
και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι αποφάσεις θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Έκθεση Συνηγόρου του
Πολίτη 2014: Πρωταθλ-

ητές στις αναφορές 
τα Ταμεία

Ρεκόρ αναφορών πολιτών που στην πλειονότητά
τους αφορούν κακοδιοίκηση αλλά με ένα ποσο-
στό 80% των προβλημάτων να έχουν επιλυθεί,

καταγράφει η Έκθεση 2014 του Συνηγόρου του Πολίτη.
Την έκθεση παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και

Διαφάνειας της Βουλής η αναπληρώτρια της Ανεξάρτ-

ητης Αρχής Καλλιόπη Σπανού, που παρέμεινε στη θέση
αυτή, μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

«Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014 απο-
δεικνύει ότι ήταν μια χρονιά με ρεκόρ αυξήσεων αναφο-
ρών πολιτών, οι οποίες έφθασαν στις 16.439, με το 55%
από αυτές να αφορούν προβλήματα κακοδιοίκησης, ενώ
το 48% έγιναν ηλεκτρονικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ.
Σπανού ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 80% των προβλημάτων
κακοδιοίκησης έχουν επιλυθεί ενώ ένα 10% από τις διοι-
κήσεις φορέων ή οργανισμών, δεν αποδέχτηκαν τις προ-
τάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

«Πρωταθλητές της κακοδιοίκησης» όπως τόνισε η κ.
Σπανού, είναι τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπου οι αναφορές
πολιτών φθάνουν στο 35%, ενώ ακολουθούν υποθέσεις
με φορολογικά προβλήματα τα οποία κυμαίνονται στο
20%, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκηση με ποσοστό
14,5 %.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μόσχος βοηθός
Συνηγόρου του Πολίτη, ενημερώνοντας σχετικά με την
ειδική έκθεση του 2014 για τα δικαιώματα των παιδιών
που ζουν σε ιδρύματα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ειδι-
κής προστασίας των ανήλικων που απομακρύνονται από
την οικογένεια τους.

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος, ενώ
στην Ευρώπη, το 80% από τα παιδιά που απομα-
κρύνονται από τις οικογένειες τους για διάφορους λόγο-
υς, πάει σε ανάδοχες οικογένειες, στην Ελλάδα γίνεται
ακριβώς το ανάποδο.

Όπως είπε, από τα 3000 παιδιά που έχουν απομακρυ-
νθεί από την οικογένεια τους μόνο 20 με 30 βρίσκονται
σε ανάδοχη οικογένεια, ενώ τα υπόλοιπα έχουν σταλεί
στα ιδρύματα. «Πρέπει να πείσουμε την Πολιτεία να
μεταφέρει την προσοχή της νομοθετικά και διοικητικά
στην προσπάθεια να στηριχθεί η οικογένεια του παιδιού,
γιατί δεν είναι η καλύτερη λύση, να βρίσκεται ένα παιδί σε
ίδρυμα», σημείωσε ο κ. Μόσχος.

Ακόμα, μίλησε για τεράστιες αδυναμίες στο σύστημα
παιδικής προστασίας, τονίζοντας την ανάγκη να τεθεί σε
λειτουργία το Μητρώο, το οποίο δεν λειτουργεί, με απο-
τέλεσμα όπως είπε, να μην ξέρουμε όχι μόνο πόσα παι-
διά είναι σε ιδρύματα αλλά και πόσα είναι συνολικά τα
διάφορα ιδρύματα που βρίσκονται σε όλη τη χώρα.
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Μητσοτάκης: Πιστεύω τον Πανούση και όχι
έναν κατά συρροήν ψεύτη όπως ο Τσίπρας

Ευθύνες για την
απουσία δημό-
σιου διαλόγου

στο κόμμα στον Βαγγέλη
Μεϊμαράκη επέρριψε σε
ραδιοφωνική του συνέντε-
υξηΙ ο υποψήφιος για την
προεδρία της ΝΔ Κυριά-
κος Μητσοτάκης, προσθ-
έτοντας παράλληλα ότι ο
ίδιος δεν «εκφράζει
υποσύνολα της παράταξ-
ης». 

Την ίδια στιγμη, ο βου-
λευτής σχολίασε και την υπόθεση Πανούση, τονίζοντας οτι δεν πιστεύει έναν κατά συρρ-
οήν ψεύτη όπως ο Τσίπρας. 

Eιδικότερα, όσον αφορά τα της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «σε όλες
τις χώρες γίνεται δημόσιος διάλογος για το ότι δεν γίνεται είναι ευθύνη Μεϊμαράκη.

Όπως τόνισε: 
Η αδυναμία διαλόγου είναι παθογένεια της ΝΔ λες και αν διαφωνήσουμε δημόσια το

κόμμα δεν θα είναι ενωμένο την επόμενη μέρα. Η ενότητα δεν αρκεί από μόνη της ενω-
μένοι ηττημένοι δεν πάμε μακριά το θέμα είναι ποιος μπορεί να υλοποιήσει τις αλλαγές
στη ΝΔ. 

Για τις αιχμές Τζιτζικώστα ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «εγώ δεν εκφράζω
υποσύνολα της παράταξης», υπογραμμίζοντας ότι «εκλέγομαι στη Β’ Αθηνών από το
2004 τρεις φορές πρώτος και μια φορά δεύτερος, ο Απόστολος εξελέγη μια φορά και τη
δεύτερη δεν τα κατάφερε.» 

«Προφανώς και θα υπάρξει και δεύτερος γύρος, δεν θα φτάσει κανείς υποψήφιος το
50% με τέσσερις υποψηφίους» παρατήρησε ο βουλευτής της ΝΔ. 

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ακόμη τον Άδωνη Γεωργιάδη, που έδινε την ίδια ώρα
συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ως «πολύ καλό υπουργό που προέρχεται από
διαφορετική ιδεολογική αφετηρία...»

Εγώ είμαι υπέρ του συμφώνου συμβίωσης, επί της αρχής, δεν ξέρω την άποψη του
Άδωνη. Αυτός είναι δεξιός, εγώ είμαι κεντροδεξιός. Συμφωνούμε στην ανάγκη ιδιωτικής
οικονομίας και προσέλκυσης επενδύσεων. Μας ενώνουν πολύ περισσότερα από αυτά
που μας χωρίζουν. 

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε, επιπλέον, να αναφερθεί στο θέμα που έχει προκύψει
με τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη για διασύνδεση στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία, εξήγησε ότι «μεταξύ του κ. Πανούση και του κ.
Τσίπρα πιστεύω τον κ. Πανούση, βεβαίως υπάρχει ζήτημα γιατί τα είπε τώρα (ο πρώην
υπουργός), όμως δεν πιστεύω ένα κατά συρροή ψεύτη όπως ο κ. Τσίπρας».

«Είναι απολύτως ακατανόητη η ολιγωρία της κυβέρνησης να συλλάβει τους δράστες
της επίθεσης στον κ. Κουμουτσάκο, αλλά και η άρνησή της να δώσει εξηγήσεις για την
καταγγελία του κ. Πανούση» σχολίασε. 

Ανεκδιήγητος ο Σκουρλέτης
«Η αύξηση της νόμιμης απασχόλησης αποτελεί συνθήκη επιβίωσης του ασφαλιστικού

συστήματος» ξεκαθάρισε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όσον αφορά την ανάγκη επενδύσεων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε «η χώρα χρει-

άζεται επενδυτική έκρηξη». «Τα κεφάλαια βρίσκουν κι αλλού διεξόδους αν κάνουμε τη
ζωή των επενδυτών δύσκολη». Το ΣτΕ έχει βρει σωστή ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και
προστασίας του περιβάλλοντος, εξήγησε ο βουλευτής της ΝΔ, φέρνοντας και ως παρά-
δειγμα την απόφαση για τις Σκουριές. «Οι Σκουριές έγιναν αντικείμενο κομματικής εκμε-
τάλλευσης από τον ανεκδιήγητο κ. Σκουρλέτη» σημείωσε, εξαπολύοντας επίθεση στον
υπουργό Περιβάλλοντος. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι «είμαι περήφανος για το όνομα μου, έλεγε
πολλές αλήθειες και είναι παρεξηγημένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης», προσθέτοντας
ωστόσο ότι έχει τη δική του πολιτική πορεία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να δει πόσο «κόκ-
κινη» θα παραμείνει η «κόκκινη γραμ-

μή» για τους πλειστηριασμούς

Έτοιμα προς
ε κ τ α μ ί ε υ σ η ,
μέσα στις επό-

μενες ημέρες, είναι- σύμφ-
ωνα με το Μέγαρο
Μαξίμου- τα 2 δισ. της
υποδόσης, καθώς και τα
10 δισ. για την ανακεφα-
λαιοποίηση των τρα-
πεζών. Σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, οι εκκρεμότ-
ητες που απομένουν, θα
κλείσουν τις ερχόμενες
ημέρες στην Αθήνα, σε
διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των θεσμών και θα επικυρωθούν σε έκτακτη
συνεδρίαση του  Euro Working Group, έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, σε ότι αφορά στα χρονικά περιθώρια, κινήθηκαν και οι εταίρ-
οι, οι οποίοι όμως επιμένουν ότι η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηρια-
σμούς, είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Πιερ Μοσκοβισί, τόνισε πως «το 80%
των προαπαιτουμένων έχουν ολοκληρωθεί, απομένει το άλλο 20%» προσθέτοντας ότι
όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια, για να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο
Γερούν Ντάισελμπλουμ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
για τα κόκκινα δάνεια εντός της προσεχούς εβδομάδας.  

Το θέμα δεν είναι απλό! Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η νέα πρόταση της Αθήνας
κατεβάζει το ποσοστό των ιδιοκτητών που προστατεύονται από τους πλειστηριασμούς
στο 56% κατά μέσο όρο, ενώ προβλέπει και αναθεώρηση του πλαισίου κάθε χρόνο.
Από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας θα εξαιρούνται όσοι έχουν κατοικία αντι-
κειμενικής αξίας 180.000 ευρώ η οποία θα αυξάνεται κατά 50.000 ευρώ για το ζευγάρι
και κατά 25.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατο όριο τα τρία παιδιά. Και αυτό όταν η
αρχική πρόταση προέβλεπε την προστασία του 99% των ιδιοκτητών.   

Παρά το γεγονός ότι η διαφαινόμενη συμφωνία δεν είναι η καλύτερη δυνατή και το
οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι δύσκολα μπορεί να βελτιωθεί ώστε η αξία της κατοικίας
να φτάσει στις 200.000 ευρώ, στην κυβέρνηση υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δηλώνουν
ανακουφισμένοι καθώς όλα δείχνουν ότι εγκαταλείφθηκε η λογική της πολιτικής λύσης.  

Τα συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι η εμμονή στην «πολιτική λύση»
δεν έφερε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα το καλοκαίρι που πέρασε και από αυτό
όλοι θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες αστοχίες.  

Υπάρχουν βέβαια και υπουργοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μια σημαντική υποχώρηση
στο θέμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, δεν θα περάσει αναίμακτα από τον
ΣΥΡΙΖΑ καθώς το στελεχικό του δυναμικό παραμένει στη λογική «κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη». 

Πολλά ενδέχεται να κριθούν στο πόσο «κόκκινη»  θα παραμείνει η «κόκκινη γραμμή»
για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Mία ακόμα σύλληψη για αποπλάνηση
παιδιού μόλις 4 ετών

Για αποπλάνηση τε-
τράχρονου κορι-
τσιού συνελήφθη

στον Άγιο Παντελεήμονα,
από αστυνομικούς του τοπι-
κού Τμήματος Ασφαλείας, έ-
νας 47χρονος.

Σύμφωνα με την
Αστυνομία, το πρωί της πε-
ρασμένης Κυριακής, ο δρά-
στης προσέγγισε την ανή-
λικη αλλοδαπή έξω από το
σπίτι της και ασέλγησε σε
βάρος της.

Τον αντιλήφθηκε, ωστόσο, η μητέρα του παιδιού, η οποία και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.
Αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν τον 47χρονο από την Αλβανία.
Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς είχε ασελγήσει και στο παρελθόν σε βάρος της ίδιας α-

νήλικης.
Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμ-

ψε σε τακτικό ανακριτή.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για τα
ελληνικά αεροδρόμια

Σε 45,3 εκατομμύρια ανήλθε ο
συνολικός αριθμός των διακιν-
ηθέντων επιβατών στα ελληνι-

κά αεροδρόμια τους πρώτους δέκα μή-
νες του 2015.Σε 45,3 εκατομμύρια ανή-
λθε ο συνολικός αριθμός των διακινηθέν-
των επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια
τους πρώτους δέκα μήνες του 2015,
επίδοση που αποτελεί ρεκόρ όλων των
εποχών σε ό,τι αφορά την επιβατική
κίνηση. 

Η επιβατική κίνηση σημείωσε αύξηση
10,1% σε σχέση με τους πρώτους δέκα μήνες του 2014, ενώ κατά 5,4% αυξήθηκε και το σύνο-
λο των πτήσεων, με τις αφίξεις εσωτερικού και εξωτερικού να παρουσιάζουν άνοδο κατά 11,4%
και 1,4% αντίστοιχα. 

Το αεροδρόμιο της Αθήνας παρουσίασε τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση τον περασμένο
Οκτώβριο, με σχεδόν 1,6 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ ακολουθούν τα αεροδρόμια του Ηρακ-
λείου με 565 χιλιάδες και της Θεσσαλονίκης με 472 χιλιάδες επιβάτες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.:        53666
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  10/ 11/2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                                      
FAX: 2132042714                                                                      
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr                        
Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει
ότι στις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2015
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗκαι από ώρα
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα  και στην αίθ-
ουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλα-
τεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια )  ,
θαδιεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/06, και του Π.Δ. 28/80 ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ
Τ Ε Χ Ν Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ  «  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»,  με τους ακόλουθους

όρους:
Η συνολική προϋπολογισθείσα

δαπάνη ορίζεται στα  73.800,00 €
( συμπ/νου Φ.Π.Α  ) .
Αναλυτικότερα :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
60.000,00 €
Φ.Π.Α. 23%
13.800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
73.800,00 €
Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγω-
νισμό, της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει το 1% του προϋ-
πολογισμού του έργου χωρίς
Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό ΕΞΑΚΟΣΙΑ
ΕΥΡΩ (600,00€). Η εγγυητική
συμμετοχής πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον ΕΝΕΝΗΝΤΑ
(90) ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η εγγύηση  συμμετοχής  συντάσ-
σεται  κατά τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο και εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ-
γούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή
στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ,
που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997
(α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων με παρακα-

τάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο
κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφ-
ρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Τόπος παράδοσης των προσφο-
ρών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη
του Δήμου Φυλής ( πλατεία
Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ).
Γλώσσα : Ελληνική .
Δικαίωμα συμμετοχής στο  Στον
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Έλληνες και αλλοδαποί υποψή-
φιοι.
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
αλλοδαπά.
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις Προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον ανάδοχο .
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών τμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 2102473733 -
213-2042716  ,ώρες 09:00 π.μ.
έως 13:30 μ.μ. ή ηλεκτρονικά από
τη διεύθυνση http: // www.fyli.gr  . 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Σημαντική ανάσα στα κρατικά έσοδα
τον Οκτώβριο

Σημαντική αύξηση, ξεπερνώντας τους στόχους, σημείωσαν τα έσοδα του τακτι-
κού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο, διαμορφούμενα στα 4,38 δισ. ευρώ,
κυρίως λόγω της καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί στο οικονομικό επιτελείο αισιοδοξία για επίτευξη του αναθ-
εωρημένου στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ φέτος. Πάνω από το στόχο
και οι επιστροφές φόρου, ενώ επιβράδυνση σημειώθηκε στο ρυθμό αύξησης των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών ιδιωτών προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον περασμένο μήνα, τα φορολογι-
κά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ξεπέρασαν τις προσδοκίες και εμφάνισαν
αύξηση 190 εκατ. ευρώ πάνω από τον μηνιαίο στόχο.

Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο,
εισπράχθηκαν 4,386 δισ. ευρώ, έναντι μηνιαίου στόχου αύξησης των εσόδων κατά
4,196 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά, αν αναλογιστεί κανείς
ότι τον ίδιο μήνα οι επιστροφές φόρου του Δημοσίου προς τους ιδιώτες διαμορφώθηκαν
σε 257 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 150 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014, τα έσοδα των ΔΟΥ είναι αυξημένα κατά 470
εκατ. ευρώ και των τελωνείων κατά 244 εκατ. ευρώ. Σύνολο, αυξημένα έσοδα σε σχέση
με τον Οκτώβριο του περασμένου έτους κατά 714 εκατ. ευρώ.

Θετική εξέλιξη υπήρξε και στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα πρώτα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν επιβράδ-
υνση του ρυθμού αύξησης των χρεών των ιδιωτών προς το Δημόσιο. Τον Οκτώβριο
αυξήθηκαν κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ, όταν τον Σεπτέμβριο είχαν καταγράψει έκρ-
ηξη αυξανόμενα κατά 1,5 δισ. ευρώ. 

Η αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο αποδίδεται από
τους ειδικούς αφ' ενός στο ότι τον μήνα αυτό έπρεπε να πληρωθεί η πρώτη δόση του
ΕΝΦΙΑ. Με βάση την περσινή εμπειρία, τον πρώτο μήνα (πέρυσι ήταν ο Σεπτέμβριος)
των δόσεων του φόρου ακινήτων, πολλοί φορολογούμενοι και ιδίως όσοι έχουν συγκρ-
ιτικά μικρό φόρο, εξοφλούν το σύνολό του εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, είτε
σε μετρητά είτε κάνοντας χρήση των περισσότερων δόσεων που τους δίνουν οι πιστω-
τικές τους κάρτες. Ως πιθανή εξήγηση αναφέρουν ακόμη την αναγκαστική χρήση του
πλαστικού χρήματος, λόγω capital controls, που οδήγησε σε αύξηση των εισπράξεων
ΦΠΑ.

Όπου και εάν οφείλεται το σίγουρο είναι ότι η εξέλιξη των εσόδων ανακουφίζει το οικο-
νομικό επιτελείο που αγωνιά και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των
στόχων, δημιουργώντας αισιοδοξία σχετικά με την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ το 2015. Σημειώνεται ότι η επίτευξη του στόχου είναι κρίσιμη
για την εκτέλεση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής που έχει συμφωνηθεί με
τους δανειστές της χώρας.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η καλή πορεία των εσόδων να συνεχιστεί και τους επόμε-
νους μήνες, στόχο που υπονομεύουν ωστόσο οι απαιτήσεις των δανειστών για αλλαγές
στη ρύθμιση οφειλών.

Οι δανειστές ζητούν η ρύθμιση να χάνεται αν δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί οποιαδή-
ποτε νέα φορολογική οφειλή από την πρώτη ημέρα που η νέα οφειλή καταστεί ληξιπρ-
όθεσμη. 

Η κυβέρνηση επιμένει στο χρονικό περιθώριο των 30 ημερών (μετά τη λήψη της ειδο-
ποίησης περί ληξιπρόθεσμης οφειλής), το οποίο ισχύει σήμερα. Ωστόσο, προκειμένου
να καταλήξουν σε συμφωνία, αντιπρότεινε και τη σταδιακή μείωση του αριθμού των ημε-
ρών ανάλογα με την πορεία και της οικονομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες
η συμβιβαστική πρόταση της Αθήνας προβλέπει το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών
να περιοριστεί σταδιακά στις 20 ημέρες και στη συνέχεια στις 10 ημέρες, με δύο ενδιά-
μεσους σταθμούς, τον Ιούνιο του 2016 και τον Δεκέμβριο του επομένου έτους.

Πάνω από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες
έφτασαν στα ελληνικά νησιά το 10μηνο

Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το πρώτο
δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex.Ο αριθμός αυτός είναι 13 φορές
μεγαλύτερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Όπως αναφέρεται

σε σχετική ανακοίνωση της Frontex, οι Σύροι εξακολουθούν να είναι η πλειονότητα των
αφιχθέντων, αν και τις τελευταίες εβδομάδες ο αριθμός των Αφγανών έχει αυξηθεί
σημαντικά.

Παρά τις επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες τον Οκτώβριο, περισσότερα από 150.000
άτομα επιχείρησαν το ταξίδι από την Τουρκία στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, ενώ
τον Οκτώβριο του 2014 το αντίστοιχο νούμερο ήταν μικρότερο από 8.500.

Το πρώτο δεκάμηνο του 2015 ανιχνεύτηκαν περίπου 500.000 παράνομες διελεύσεις
των ευρωπαϊκών συνόρων στα δυτικά Βαλκάνια, κυρίως στα σύνορα της Ουγγαρίας και
της Κροατίας με τη Σερβία. 

Η πλειονότητα των μεταναστών που ανιχνεύτηκαν στην περιοχή είχαν νωρίτερα
φτάσει σε ένα από τα ελληνικά νησιά και από εκεί ταξίδεψαν προς την κεντρική Ευρώπη
μέσω της ΠΓΔΜ και της Σερβίας. Μετά την κατασκευή του φράχτη από την Ουγγαρία
στα σύνορά της με τη Σερβία, οι μετανάστες άρχισαν να περνούν τα σύνορα της
Κροατίας με τη Σερβία σε αριθμούς- ρεκόρ.

Αντίθετα, η διαδρομή στην κεντρική Μεσόγειο από τη Λιβύη στην Ιταλία μειώθηκε κατά
το ήμισυ τον Οκτώβριο (περίπου 8.500 άτομα) σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει την Ελλάδα και τις χώρες των
δυτικών Βαλκανίων, η Frontex απασχολεί 114 αξιωματικούς στη Λέσβο και τα άλλα
ελληνικά νησιά που ενισχύουν τις τοπικές αρχές στην ταυτοποίηση και καταγραφή των
νέων αφίξεων. 

Σε αυτούς περιλαμβάνονται 37 αξιωματικοί στο hot spot της Λέσβου, όπου η Frontex
ολοκληρώνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα πιο γρήγορης καταγραφής προκειμένου να
μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των μεταναστών. 

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της, η Frontex έχει προσφερθεί να
αυξήσει την παρουσία της στα ελληνικά σύνορα με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία, καθώς
και στα σύνορα της Κροατίας με τη Σερβία.

Η κατάσταση σε Λέσβο και Χίο
Παρά τις συνεχείς αναχωρήσεις μεταναστών και προσφύγων με τακτικά και έκτακτα

δρομολόγια, 8.808 άνθρωποι ήταν στη Λέσβο το πρωί της Τρίτης.
Από αυτούς 5.708 ήταν καταγεγραμμένοι, έτοιμοι για αναχώρηση, ενώ 3.100 δεν

είχαν ταυτοποιηθεί και ζούσαν στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Καταγραφής και
Ταυτοποίησης στη Μόρια.

Εδώ ας σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς, περιμένοντας να
καταγραφούν, ζουν σε σκηνές μέσα ελαιοκτήματα γύρω από το κέντρο της Μόριας.

Όπως σημειώνεται σε επιστολές διαμαρτυρίας των ιδιοκτητών αυτών των κτημάτων,
αλλά και αποδεικνύεται από επιτόπια ρεπορτάζ που επικαλείται το Αθηναϊκό
Πρακτορείο, τα ελαιοκτήματα αυτά σε πολύ μεγάλο μέρος τους έχουν καταστραφεί,
αφού εκτός από τους κορμούς, τα υπόλοιπα τμήματα των ελαιοδέντρων έχουν κοπεί
και καεί. 

Επίσης, έχουν καταστραφεί στο σύνολο τους όλες οι αγροτικές υποδομές αυτών των
κτημάτων (περιφράξεις, αναλήμματα, αγροικίες, γεωτρήσεις κ.λπ). Από μεριάς των
αυτοδιοικητικών αρχών έγιναν καταγραφές των ζημιών, έτσι ώστε να προχωρήσει η
διεκδίκηση αποζημιώσεων για την κατεστραμμένη αγροτική παραγωγή.

Την Τρίτη υπολογίζεται ότι θα φτάσουν σε όλη την ακτογραμμή από τη βόρεια
πλευρά του νησιού ως το νότιο ανατολικό άκρο του περίπου 3.000 μετανάστες και
πρόσφυγες.

Από το λιμάνι της Μυτιλήνης έχει προγραμματισθεί η αναχώρηση για τα λιμάνια της
Καβάλας και του Πειραιά, περίπου 3.500 ανθρώπων, ενώ για την Τετάρτη η
δρομολόγηση εκτάκτων πλοίων θα αποσυμφορήσει εντελώς τη Λέσβο, αφού
προγραμματίζεται η αναχώρηση περισσότερων των 5.000 μεταναστών και
προσφύγων.

Το τελευταίο 24ωρο ο συνολικός αριθμός προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν
στη Χίο ανήλθε στους 750. 

Με δεδομένη την αναχώρηση αρκετών από αυτούς με πλοία της γραμμής και
έκτακτα δρομολόγια (μόνο χθες αναχώρησαν περί τα 1.000 άτομα) οι αρχές της Χίου
κρίνουν την κατάσταση διαχειρίσιμη.
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Η Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής
καλεί Πανούση - Ρουμπάτη

HΕ π ι τ ρ ο π ή
Θεσμών και
Δ ι α φ ά ν ε ι α ς

αποφάσισε να καλέσει
τον πρώην υπουργό
Προστασίας του Πολίτη,
Γιάννη Πανούση μετά και
τις καταγγελίες του για τις
απειλές που δεχόταν και
την σχέση μελών του
ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκράτες. 

Η Επιτροπή καλεί και
τον διοικητή της ΕΥΠ, κ.
Γιάννη Ρουμπάτη, ο
οποίος όπως έχει γίνει γνωστό γνώριζε τις εν λόγω καταγγελίες. 

Στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής οι δύο άνδρες θα πρέπει να τοποθετηθούν
σχετικά με την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι την πρόταση για να καταθέσουν Πανούσης - Ρουμπάτης έκαναν ο
βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος
Βενιζέλος, οι οποίοι συμμετέχουν στο προεδρείο.

«Ανεξάρτητα από την έρευνα που γίνεται από πλευράς δικαιοσύνης για την υπόθεση,
προκύπτουν σοβαρά πολιτικά θέματα τα οποία θα πρέπει η Επιτροπή Θεσμών να
διερευνήσει καλώντας τον κ. Ρουμπάτη και τον κ. Πανούση» επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, αποδέχτηκε το αίτημα να
προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, αφού όμως προηγουμένως, όπως είπε: 

«γίνει μια οργανωμένη συζήτηση ώστε η κλήτευση του επικεφαλής της ΕΥΠ και του
πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη να μην γίνει για να καλύψει απλά τη
περιέργειά μας για ονόματα ή στοιχεία, αλλά για να γίνει ουσιαστικός διάλογος».

Παράλληλα, την αντικατάσταση του διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αιτήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Νίκος Τόσκας, με αίτημα που κατατέθηκε στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής.

Αιχμές από τους υπουργούς
Αιχμηρά ήταν τα σχόλια υπουργών της κυβέρνησης προσερχόμενοι στη σύσκεψη του

υπουργικού συμβουλίου για τις καταγγελίες του Γιάννη Πανούση.
Ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του

υπουργικού συμβουλίου, σε ερώτηση δημογράφων κατά πόσον έχουν βάση οι
καταγγελίες Πανούση, δήλωσε: 

«Γράφει ένα μυθιστόρημα και εχει καταθέσει τα ονόματα στον συμβολαιογράφο».
Για το ίδια θέμα, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου,

σημείωσε ότι η πολιτική της άποψη είναι πως αυτές οι καταγγελίες έχουν ενδιαφέρον
όταν κάποιος είναι υπουργός.

'Οταν έχει φύγει από υπουργός, δεν με ενδιαφέρουν οι καταγγελίες αυτές, ανέφερε η
κυρία Αναγνωστοπούλου, για να προσθέσει ότι είναι ζήτημα που θα ερευνήσει η
Δικαιοσύνη.

Στο ίδιο πνεύμα, για «αστυνομικές ιστορίες» έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Θοδωρής Δρίτσας.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις
Συνομιλίες σοκ στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ με μέλη των Πυρήνων της Φωτιάς

περιλαμβάνονται στους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους που κατέθεσε σήμερα στον
εισαγγελέα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης.
Έντονη ήταν η αντίδραση κατά του πρώην υπουργού τόσο από την κυβερνητική
εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη, όσο και από την Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ο κ. Πανούσης κατέθεσε ότι κατά
την πρώτη θητεία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν
υποκλαπεί από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική, φέρεται να συνομιλούν στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ με φυλακισμένα μέλη της Συνωμοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς.

Παρασκευόπουλος: Η Πολιτεία συζητά με
κρατούμενους αλλά δεν εκβιάζεται

«Η Πολιτεία συζητά με κρατούμενους αλλά η πολιτεία δεν εκβιάζεται»
διευκρίνισε την Τρίτη στο Mega ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος
Παρασκευόπουλος. 

Κληθείς εξάλλου να σχολιάσει τις καταγγελίες του Γιάννη Πανούση ο κ.
Παρασκευόπουλος επανέλαβε ότι μηνύματα απειλητικού περιεχομένου αλλά και
στοχοποίηση έχει δεχθεί και ο ίδιος, «αλλά τις έχω αντιμετωπίσει με διαφορετικό
τρόπο».

«Οι κατηγορίες περί δήθεν διασύνδεσης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία
δεν είναι απλώς αστείες, αλλά χυδαίες και προσβλητικές και θα αντιμετωπιστούν ως
τέτοιες» τόνιζε στο μεταξύ η Κομουνδούρου για τον πρώην υπουργό Προστασίας του
Πολίτη προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νομικές ενέργειες σε βάρος του κ. Πανούση.

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και ονόματα πολιτικών και μη προσώπων που
εμπλέκονται στις απειλές σε βάρος του, είτε τις γνώριζαν, κατέθεσε τη Δευτέρα στην
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 

Ο κ. Πανούσης, που κατήγγειλε μέσω συνεντεύξεών του σε εφημερίδες ότι δέχθηκε
απειλές και κατά της ζωής του από πρόσωπα που συνδέονται με την τρομοκρατία
ενημέρωσε την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη
παραδίδοντάς της όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή του.  

Γεροβασίλη: Δεν μου επέτρεψαν να
παρέμβω στο δελτίο του Mega

«Στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου
ειδήσεων του Mega παρουσιά-
στηκαν ως γεγονότα υποτιθέμενοι

διάλογοι, τους οποίους σύμφωνα με τον
διευθυντή ειδήσεων έδωσε ο κ.
Πανούσης» τονίζει σε ανακοίνωσή της η
κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφερόμενη
σε διάλογο που φέρεται να είχε ο Γιάννης
Πανούσης με τον διοικητή της ΕΥΠ και
στους οποίους αναφερόταν και το όνομα
του Πρωθυπουργού.

Η Όλγα Γεροβασίλη τονίζει ότι «το Mega αρνήθηκε να δώσει το λόγο στην κυβερνητι-
κή εκπρόσωπο, προκειμένου να παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων για να διατυπώσει την
άποψη της κυβέρνησης», με την προκλητική απάντηση “γιατί να σας βγάλουμε στο
δελτίο, για να βγάλετε λόγο;“».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος προαναγγέλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη:
Η συνέχεια σε άλλες αίθουσες, όπου τον έλεγχο δεν έχει το Mega, αλλά μόνο εκείνοι

που σύμφωνα με τον Νόμο έχουν την εξουσία να αποφασίζουν.

Αμυράς: «Βρωμάει» η υπόθεση
Πανούση

«Έχω φρικάρει με
την υπόθεση
Πανούση και τους

διαλόγους που δημο-
σιεύονται», δήλωσε ο βου-
λευτής του Ποταμιού Γιώρ-
γος Αμυράς. 

«Όλα στο φως και
άμεσα», δήλωσε ενώς
πρόσθεσε πως «με εκνε-
υρίζει η
καθυστέρηση...γιατί δεν
πήγαινε όταν ήταν υπο-
υργός;». «Η υπόθεση
βρωμάει», τόνισε. 

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβερνητικό συνασπισμό είπε πως «εμείς
δεν θέλουμε υπουργεία δεν θέλουμε καρέκλες αλλά κυβέρνηση με περισσότερα κόμμα-
τα». «Κυβέρνηση με υπουργούς που δεν θα είναι βουλευτές, για να μπορούν να πάρ-
ουν πολιτικές αποφάσεις», κατέληξε.

Τέλος αναφορικά με τα εσωτερικά στο Ποτάμι είπε πως δεν νομίζει πως θα τεθεί θέμα
ηγεσίας στο συνέδριο του Φεβρουαρίου. 

Γεωργιάδης: Δεν μπορώ να συγκυβε-
ρνήσω με τρομοκράτες

Την άρνησή του να
συγκυβερνήσει
με τρομοκράτες

εξέφρασε ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης. 

Μιλώντας είπε πως
«δεν ξέρω για τον κ.  Μεϊ-
μαράκη, αλλά εγώ σε
καμία περίπτωση δεν
μπορώ να συγκυβερνή-
σω με ανθρώπους που
εμπλέκονται με την τρο-
μοκρατία». 

«Ο κ. Πανούσης είπε
ότι ο κ. Τσίπρας γνώριζε τα όσα γίνονταν. Για αυτό σας λέω ότι η Ελλάδα έχει μόνο μια
λύση για να πάει μπροστά, να ρίξουμε γρήγορα την κυβέρνηση Τσίπρα», είπε. 

«Το κύριο είναι να κερδίσουμε την μάχη εναντίον της ιδεολογικής ηγεμονίας της αρι-
στεράς. Ο κ. Τσίπρας είχε κεντρικό σύνθημα το δεν πληρώνω και το κανένα σπίτι χωρίς
ρεύμα, είναι ένα πολιτικός απατεώνας, τα πρόδωσε όλα», πρόσθεσε. 

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι κάνει πολύ ωραίο προεκλογικό αγώνα και έχει
δημόσια εκφράσει τις θέσεις του. 

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «με τον Μητσοτάκη έχουμε 100% ταύτιση απόψεων στην
οικονομία και στις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Έχουμε διάσταση απόψεων στην κοι-
νωνική ατζέντα όπως για παράδειγμα στο σύμφωνο συμβίωσης. Δεν θέλω να αδι-
κούνται, αλλά δεν είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας... Δεν θέλω να υπάρχει κάτι που
να ανταγωνίζεται την παραδοσιακή έννοια της κοινωνίας. Επίσης, δεν πιστεύω ότι πρέ-
πει να υπάρξει χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Εκκλησία και κράτος είναι ένα δεν
διαχωρίζονται αυτή είναι η έννοια της ορθοδοξίας».
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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 ΦΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΩΜΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Η ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΟΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ
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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 Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015


