
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου νέα
διανομή φρούτων από την

Κοινωνική Υπηρεσία και την
Κοινωφελή Επιχείρηση του

Δήμου Φυλής

ΑΑππάάννττηησσηη  ττοουυ  πποοννττιιαακκοούύ
εελλλληηννιισσμμοούύ  σσττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη

μμέέσσωω  ττηηςς  ΠΠΑΑΜΜΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΚΚΗΗ
ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Ογδόντα εκατ. ευρώ
για διευθέτηση του
ρέματος της Εσχα-

τιάς στο Μενίδι

ΑΑπποοκκλλεειισσμμόόςς  ττωωνν  ΔΔηημμαα--
ρρχχεείίωωνν  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  
οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι

Συγκέντρωση διαμα-
ρτυρίας στο Συνταγμα

στο απόηχο των
δηλώσεων του Υπουρ-
γού Παιδείας Για απα-

νωτά χτυπήματα μιλά η
Παμποντιακή Ομο-

σπονδία Ελλάδος ανα-
φερόμενη στην

Κυβέρνηση ειδικά μετά
το τελευταίο περιστα-

τικό των δηλώσεων του
Υπουργού Παιδείας

Νικ. Φίλη για τη γενοκ-
τονία των Ποντίων.

Στον αέρα τα έργα
ΕΣΠΑ 2007-2013

των δήμων

Νέα παράταση για
τον ΦΠΑ στην ιδιω-

τική εκπαίδευση

Συνδέει πλειστηριασμούς
και ΦΠΑ στα νησιά με το
προσφυγικό ο Τσίπρας

Νέα πρόταση καταθέτει
η κυβέρνηση για τα 

«κόκκινα» δάνεια

Αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής στα

80,5 χρόνια
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Ευάγγελος Λιάκος
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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 Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος Ειρήν-

ης 218, =2105598618

Ελευσίνα
Παπαδοπούλου Σοφία Γ. Κοντούλη 8Α & Χαριλά-

ου, 2105548208

Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου

67, 2105555236

Αχαρνές
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Πάρνηθος 170, 2102406400

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 2102481114

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ. Καραϊσκάκη 82,

2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυριως Ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
11 εως 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 46%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος,
Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλά-
τια Επιστήμη Λίνος, Λίνα

Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

ΑΑππάάννττηησσηη  ττοουυ  πποοννττιιαακκοούύ  εελλλληηννιισσμμοούύ  σσττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη
μμέέσσωω  ττηηςς  ΠΠΑΑΜΜΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Συνταγμα στο απόηχο των δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας Για απανωτά
χτυπήματα μιλά η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αναφερόμενη στην Κυβέρνηση ειδικά μετά το τελευταίο
περιστατικό των δηλώσεων του Υπουρ-

γού Παιδείας Νικ. Φίλη για τη γενοκτονία των Πον-
τίων.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, γίνεται αναφορά στη κατάργηση του
βοηθήματος επιβίωσης των ομογενών Ποντίων,
στην αφαίρεση απο τη διδακτέα ύλη της  Γ Λυκείου
θεματολογίας του Παρευξείνιου Ελληνισμού και
φυσικά τις προσβλητικές -συμφωνα παντα με την
ανακοίνωση- δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας
για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Με βάση τα παραπάνω θα πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 5 Νοεμ-
βρίου 2015. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα χτυπήματα που δέχεται ο Ποντιακός Ελληνι-

σμός από την Κυβέρνηση είναι διαδοχικά και
ουσιαστικά.

Η κατάργηση του βοηθήματος επιβίωσης των ομογενών συμπατριωτών μας,τους οδηγεί στην εξαθλίωση και στον
θάνατο.

Η αφαίρεση από την διδακτέα ύλη της Γ΄ Λυκείου, του κεφαλαίου «Παρευξείνιος Ελληνισμός», του μοναδικού με
σαφή αναφορά στον όρο Γενοκτονία, λογοκρίνει την παιδεία παραχαράσσοντας το μέλλον μας.

Κορωνίδα στις προσβολές, αποτελεί η πρόσφατη ανενδοίαστη άρνηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας.

Επειδή, η παραμονή του Αρνητή του χειρότερου Εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας, στο Υπουργείο Παιδείας προ-
σβάλλει την ιστορική αλήθεια. Επειδή, η ύπουλη επέμβαση στην παιδεία θανατώνει την μνήμη του μέλλοντος. Επει-
δή, οι νομοθετικές παλινωδίες στο θέμα των συντάξεων εμπαίζουν τους υπερήλικες ομογενείς. Επειδή, πλέον, οι
προθέσεις τους δεν κρύβονται, η απάντηση του Ποντιακού Ελληνισμού θα είναι άμεση και έντονη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος σας καλεί όλους την Πέμπτη05/11/2015 και ώρα 16:00 στην Πλατεία Συντάγ-

ματος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις πρόσφατες υβριστικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας αλλά και
την γενικότερη στάση της Κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Καλούμε τα σωματεία όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για την μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση στην συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας, προκειμένου να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα από τον Ποντιακό Ελληνισμό.

ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας
Χρήστος-Δημήτριος Τοπαλίδης                                            Γεωργία Κυριακίδου

Αποκλεισμός των Δημαρχείων της Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι

ΗΠΟΕ – ΟΤΑ οργανώνει
αυτή την κινητοποίηση ως
“ένα μήνυμα στη

συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- ΑΝ.ΕΛ.,
αλλά και στους αιρετούς, που
θέλουν να ολοκληρώσουν το κατα-
στροφικό έργο της μνημονιακής
πολιτικής που άφησαν πίσω τους
οι προηγούμενες κυβερνήσεις”.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι
στους δήμους επισημαίνουν πως
“έχει ξεκινήσει μία επίθεση σε
βάρος μας, που έχει να κάνει με
την κατάργηση των Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
(Β.Α.Ε.), την κατάργηση της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, την ιδιωτικο-
ποίηση των υπηρεσιών, όπως της
αποκομιδής των απορριμμάτων
και της διάλυσης των υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α. Συνεχίζει και η σημερι-
νή συγκυβέρνηση την ακραία νεο-
φιλελεύθερη πολιτική που έχει ισο-
πεδώσει την Ελλάδα και την κοι-
νωνία, αυξάνοντας τη φτώχεια, την
εξαθλίωση και την ανεργία”.

Ήδη υπό κατάληψη βρίσκονται
πολλά δημαρχειακά κτήρια, μεταξύ
των οποίων της Ελευσίνας και του
Ασπροπύργου. Παρακάτω φωτο-
γραφίες και η ανακοίνωση του
συλλόγου εργαζομένων στους
ΟΤΑ Ελευσίνας – Ασπροπύργου –
Μάνδρας Ειδυλλίας:
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Συνδέει πλειστηριασμούς και ΦΠΑ στα
νησιά με το προσφυγικό ο Τσίπρας

ΗΕλλάδα, τόνισε ο
κος Τσίπρας, ανα-
λαμβάνει ευθύνες

που ξεπερνούν της δυνατότ-
ητές της, ιδαίτερα στην
περίοδο οικονομικής κρίσης.
Είναι επιτακτική ανάγκη το
προσφυγικό να αντιμετωπι-
στεί κάτω από τις ιδρυτικές
αρχές και αξίες της ΕΕ, της
αλληλεγγύης και του διαμερ-
ισμού της ευθύνης, όπως
σημείωσε.

Για ειλικρινή και παραγω-
γική συνάντηση με τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεών τους, μετά τη διμερή συνάντηση
που είχαν.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι, καταρχήν, συζήτησαν για την επαναλαμβανόμενη τρα-
γωδία να χάνονται άνθρωποι στα νερά του Αιγαίου, που καθιστά ολοένα και πιο επι-
τακτική την ανάγκη για αφύπνιση και χάραξη κοινής στρατηγικής συνεργασίας και πολι-
τικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτυλισσόμενη τραγωδία.

Η Ελλάδα, τόνισε, αναλαμβάνει ευθύνες που ξεπερνούν της δυνατότητές της, ιδαίτε-
ρα στην περίοδο οικονομικής κρίσης. Είναι επιτακτική ανάγκη το προσφυγικό να αντι-
μετωπιστεί κάτω από τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της ΕΕ, της αλληλεγγύης και του δια-
μερισμού της ευθύνης, όπως σημείωσε.

Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη θα
έχει τη δυνατότητα, εκ μέρους της ΕΕ, να συζητήσει με την τουρκική κυβέρνηση ζητή-
ματα που αφορούν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό.

«Πρέπει να δούμε ζητήματα που, πέραν μιας οικονομικής βαρβαρότητας εμπίπτουν
και σε ένα σκέλος ηθικής, την ίδια στιγμή που οι νησιώτες μας ανοίγουν την αγκαλιά
τους στα κύματα των προσφύγων, η κυβέρνηση ειναι υποχρεωμένη να αυξήσει τον
ΦΠΑ στα νησιά» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Την ίδια στιγμή που εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και θα δημιουργήσουμε τις
καλύτερες προϋπουθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν στέγη έστω και προσωρι-
νή, η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις ακόμα και παράλογες απαιτήσεις σχετικά με την άρση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι η ελληνι-
κή κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει σε αυτές τις πιέσεις.

Ανέφερε ακόμα ότι στην Ελλάδα δοκιμάζεται το πρόσωπο της Ευρώπης και από την
οικονομική και από την προσφυγική κρίση. Επισήμανε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις
είναι ο μηχανοδηγός της Ευρώπης και πως δεν πρέπει να επικρατήσουν οι λογικές υπε-
ρσυντηρητικών δυνάμεων που αξιοποιούν τα κοινά προβλήματα για να κρατήσουν την
Ευρώπη πίσω.

Από την πλευρά του, ο Μάρτιν Σουλτς είπε ότι σημείωσε τα θέματα της πρώτης
κατοικίας και της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά, στα οποία είχε αναφερθεί προηγουμέ-
νως ο κ. Τσίπρας. Τα χαρακτήρισε δίκαια και είπε ότι θα τα μεταφέρει στις Βρυξέλλες και
στους δικούς του συνομιλητές. Ανέφερε ότι μίλησε και χτες το βράδυ με τον Πιερ Μοσ-
κοβισί και εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «μπορούμε να διαδραματίσουμε ρόλο σε αυτή
την κατεύθυνση».

Καμπανάκι Koμισιόν: Υπάρχει μια μικρή
καθυστέρηση, πρέπει να επιταχύνουμε

Την ελπίδα για ολοκ-
λήρωση της
αξιολόγησης του

πρώτου πακέτου των προα-
παιτούμενων μέχρι τη συνε-
δρίαση των υπουργών
Οικονομικών της ευρ-
ωζώνης τη Δευτέρα εξέφρα-
σε σήμερα Τετάρτη στις
Βρυξέλλες ανώτερος αξιω-
ματούχος της ευρωζώνης

Σύμφωνα με ανώτερο
αξιωματούχο της ευρ-
ωζώνης η ολοκλήρωση της
αξιολόγηση του πρώτου
πακέτου των προαπαιτούμενων του ελληνικού προγράμματος αναμένεται να γίνει μέχρι
την προσεχή Δευτέρα, οπότε και θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρ-
ωζώνης. Εάν η κυβέρνηση και οι θεσμοί καταφέρουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την
αξιολόγηση θα μπορέσει να γίνει και η εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ προς
την Ελλάδα.

«Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, προς το παρόν δεν είμαι ανήσυχος, αλλά θα πρέ-
πει να επιταχύνουμε με το θέμα αυτό, ώστε να μην καθυστερήσει το υπόλοιπο χρονο-
διάγραμμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος ενώ συμπλήρωσε ότι αυτή τη
στιγμή τέσσερα θέματα του πρώτου πακέτου παραμένουν ανοικτά και πρέπει να
κλείσουν, ώστε να υπάρξει συνολική συμφωνία. Πρόκειται για τους πλειστηριασμούς
πρώτης κατοικίας, την επιβολή ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, την ελάχιστη τιμή στα γενό-
σημα φάρμακα και τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Οι θεσμοί στην Αθήνα
Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ανέφερε ότι τα 10 δισ. ευρώ που

είναι δεσμευμένα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, φαίνεται να
καλύπτουν τις ανάγκες των τραπεζών με δεδομένη τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα,
και δεν θα χρειαστούν τα υπόλοιπα 15 δισ. ευρώ που είχαν αποφασιστεί προληπτικά
στο πλαίσιο της συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού. Ο αξιωματούχος επισήμανε
ακόμη ότι οι θεσμοί είναι έτοιμοι για να επισκεφθούν την Αθήνα από την επόμενη εβδο-
μάδα προκειμένου να ξεκινήσει η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.

Όσον αφορά το χρέος δήλωσε ότι το μέγεθος της ελάφρυνσης θα εξαρτηθεί από πολ-
λές παραμέτρους που θα γνωστοποιηθούν μετά την πρώτη αξιολόγηση, όπως η προβ-
λεπόμενη ανάπτυξη, το δημοσιονομικό και κυρίως το ποσοστό που θα καταλαμβάνουν
μετά την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού οι συντάξεις στον προϋπολογισμό.

Στον αέρα τα έργα ΕΣΠΑ 2007-
2013 των δήμων

Αρνητική απάν-
τηση στο
αίτημα της

ΚΕΔΕ για χορήγηση
παράτασης ενός έτους
για το ΕΣΠΑ της περιό-
δου 2007-2013 εμπερι-
έχεται σε επιστολή που
απέστειλε στον πρόε-
δρο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Γιώργο
Πατούλη η Επίτροπος
Περιφερειακής Πολιτι-
κής Κ. Κρέτσου.

Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση της ΚΕΔΕ,
η απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου είναι ότι:

1.    δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
που

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013,
2.    το ενδιαφέρον της Ε.Ε. εστιάζεται στη μη απώλεια πόρων των Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και όχι στην ολοκλήρωση των έργων των δήμων,
3.    δίνεται μεν δυνατότητα μεταφοράς έργων που άρχισαν την περίοδο 2007-2013

να μεταφερθούν στην περίοδο 2014-2020, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα
μελλοντικά έργα των δήμων, όμως έργα της τρέχουσας περιόδου διαχειριστικά δεν μπο-
ρούν να μεταφερθούν,

Κατά την ΚΕΔΕ, η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους  για τον κίνδυνο να μην
ολοκληρωθούν έγκαιρα τα έργα που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και για
την αδράνεια της Κυβέρνησηςνα θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα στην
πραγματική του διάσταση και να πετύχει την παράταση του προγράμματος.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ΚΕΔΕ. «θα επιδιώξει τις επόμενες μέρες να συναντηθεί
με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη που έχουν την ευθύνη διαχείρισης του ΕΣΠΑ, για
να θέσει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η επιστολή της Επιτρόπου Περιφερειακής
Πολιτικής».

Νέα παράταση για τον ΦΠΑ στην
ιδιωτική εκπαίδευση

Νέα παράταση
στην επιβολή
του ΦΠΑ στην

ιδιωτική εκπαίδευση δίνε-
ται με τροπολογία που
κατατέθηκε αργά το
βράδυ στο νομοσχέδιο
με τα προαπαιτούμενα,
το οποίο συζητείται στην
Ολομέλεια της Βουλής.

Έτσι, με την τροπο-
λογία δίνεται παράταση
μέχρι και τις 16 Νοεμ-
βρίου καθώς εκτιμάται ότι
έως τότε, στο πλαίσιο και
των προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση, οι αποφάσεις
θα έχουν ληφθεί.

Δείτε την τροπολογία
Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση συνεχίζει την αναζήτηση των ισοδύναμων μέτρων.

Όπως έγραψε χθες το Newpost, υπάρχει η σκέψη για επιβολή φόρου στα τυχερά
παιχνίδια και συγκεκριμένα στο «ΚΙΝΟ» του ΟΠΑΠ. Τα έσοδα από αυτό το παιγνίδι
έφτασαν το 2014 τα 2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τις εισπράξεις που είχε ο ίδιος
Οργανισμός από το «Πάμε Στοίχημα» οι οποίες ανήλθαν σε 1,52 δισ. ευρώ. 

Πάντως, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλε-
ξιάδης σε ομιλία του στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σημείωσε πως τα ισοδύναμα
για τον ΦΠΑ θα ανακοινωθούν, αύριο.



4-θριάσιο Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου νέα διανομή φρούτων
από την Κοινωνική Υπηρεσία και την Κοινωφε-

λή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής

Αχλάδια και ακτινίδια
θα διανεμηθούν σε
δικαιούχους της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας. Ειδικό-
τερα δικαιούχοι θα είναι κατά
προτεραιότητα οι εγγεγραμ-
μένοι στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Φυλής,
καθώς και οι ωφελούμενοι
του Επισιτιστικού Προγράμ-
ματος Δυτικής Αττικής
(ΤΕΒΑ). Επίσης, δικαιούχοι
είναι και οι δημότες που
συμμετέχουν στην κοινωνική δομή του Κοινωνικού Μαγειρείου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Φυλής. 

Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω προσωπικών μηνυμάτων
στα κινητά τους τηλέφωνα (SMS), καθώς και μέσω τηλεφωνικής ενημέρωσης σε σταθ-
ερό τηλέφωνο, σε όσους δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, όπου αναφέρεται η συγκε-
κριμένη ώρα και ο τόπος διανομής, αναλόγως την περίπτωση.

Τη μεταφορά της Λαϊκής του Σαββάτου
ζητούν παραγωγοί και έμποροι

Τη μεταφορά της λαϊκής
αγοράς του Σαββάτου
η οποία λειτουργεί επί

των οδών Μπόσδα και Βαρε-
λά, στην οδό Αριστοτέλους στο
τμήμα που κάνουν στάση τα
λεωφορεία, ζητούν οι παρα-
γωγοί ή έμποροι εξαιτίας διαφ-
όρων περιστατικών που
συμβαίνουν από καιρού εις
καιρόν.

Συγκεκριμένα οι έμποροι
έχουν αιτηθεί τη μετακίνηση
της λαϊκής λόγω των περιστατικών που έχουν συμβεί εν ώρα λειτουργίας της από παρ-
αβατικά στοιχεία που υπάρχουν ή επισκέπτονται την περιοχή και θέτουν σε κίνδυνο τη
σωματική ακεραιότητα των επαγγελματιών ενώ παράλληλα εμποδίζουν την απρόσκο-
πτη πρόσβαση των αγοραστών.

Ήδη, το αίτημά τους έχει εισακουστεί από το δήμο Αχαρνών ο οποίος κι έχει στείλει
το σχετικό έγγραφο στην Περιφέρεια εφόσον η απόφαση μπορεί να ληφθεί,όπως
προβλέπει ο νόμος, μόνο από το Περιφερειακό συμβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έμποροι , παρά τα προβλήματα, δεν εισηγούνται την
μετακίνηση της Λαϊκής σε άλλη περιοχή και περιορίζονται στη μεταφορά της λίγα μέτρα
πιο πέρα για να διευκολυνθούν κάτοικοι και περαστικοί.

Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Εθνική Εστία»:
Ανταλλάσσει καπάκια με αναπηρικά αμαξίδια

Παράδειγμα προς
μίμηση! Μέσα από τη
συλλογή πωμάτων ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η
Εθνική Εστία» κατάφερε να
δίνει ευκαιρίες πρόσβασης στη
πραγματική ζωή και στη χαρά
σε συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη.

Έχουν περάσει ακριβώς δυο
χρόνια  που ο Σύλλογος πραγ-
ματοποιεί τη δράση «Πόσα
Καπάκια απέχουν από ένα
αμαξίδιο» και κανένας δεν μπορούσε να αναλογιστεί τόσο την έκταση που θα έπαιρνε,
όσο και τα αποτελέσματα που θα έφερνε μια ιδέα ή καλύτερα ένας στόχος που ανα-
νεώνεται εδώ και δυο χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε η προσπάθεια συλλογής πλαστικών πωμάτων με
σκοπό την ανταλλαγή τους με αναπηρικά αμαξίδια. Η μεγάλη αγκαλιά που άνοιξαν τα
παιδιά που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου, τα μέλη και οι φίλοι της
Εστίας, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση του Πανελλήνιου Σύλλογου Ανήλικων
Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, έφεραν σύντομα αποτέλεσμα.

Το 1ο αμαξίδιο έγινε πραγματικότητα τον Ιανουάριο του 2014 και παραδόθηκε στο
Δήμο Ιλίου και  στην Κοινωνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και
τη μεταφορά των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας.

Η δράση πήρε μεγάλες διαστάσεις ξεπερνώντας πολλές φορές τα όρια του Δήμου
Ιλίου με κύριους πρωταγωνιστές βέβαια τα παιδιά, που η συλλογή πλαστικών πωμά-
των πέρασε στη συνείδηση τους και κατάφεραν την απόκτηση του  2ου αμαξίδιου αλλά
και ολόκληρου εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε το παιδί που ωφελήθηκε να έχει ό,τι
χρειάζεται.

Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που βοήθησαν στον αγώνα για συλλογή πωμάτων, είτε
τελείως ιδιωτικά, είτε μέσω των επιχειρήσεων τους. Συγκινητική ήταν και η ανταπόκρι-
ση των φορέων της πόλης του Ιλίου που σχημάτισαν μια «αλυσίδα από καπάκια»
βοηθώντας το έργο του Συλλόγου.

Τον Φεβρουάριο του 2015 το 3ο αμαξίδιο παραδίδεται στην Εστία και χαρίζεται στο
Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο του Δήμου Ιλίου για ένα 9χρονο παιδί, ενώ οι προσπάθειες
εντείνονται για να βοηθηθεί η 12χρονη Ιωάννα η οποία έχει κινητικά προβλήματα και
στην οποία ανήκει το 4ο αμαξίδιο που θα αποκτήσει ο Σύλλογος.

Αυτά τα 2χρόνια αγώνα και πιέσεων απέδειξαν πως αν οι άνθρωποι κινηθούν συλλο-
γικά μπορούν να φέρουν αποτελέσματα ανεκτίμητης αξίας….αρκεί να έχουν τη σωστή
πηγή ενέργειας!

Ογδόντα εκατ. ευρώ για διευθέτηση
του ρέματος της Εσχατιάς στο Μενίδι

Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες εντός
των επόμενων εβδο-

μάδων το έργο αναμένεται να
ενταχθεί στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα των υπουργείων
Μεταφορών και Περιβάλλον-
τος με τη χρηματοδότηση να
προέρχεται από κοινοτικούς
πόρους.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Μετά και τις τελευταίες φονι-
κές πλημμύρες αλλεπάλ-
ληλες είναι οι επαφές που γίνονται ανάμεσα σε υπουργούς και φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης έπειτα από την κακοκαιρία της 22ας Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε
τέσσερις ανθρώπους στην Ανατολική και Δυτική Αττική. 

Κυβέρνηση, περιφέρεια Αττικής και δήμοι όπου με μία ξαφνική νεροποντή
πλημμυρίζουν ψάχνουν εναγωνίως λύση, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που
την τελευταία πεντηκονταετία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 87 ανθρώπους. 

Στην πρόσφατη κακοκαιρία δύο από τα τέσσερα θύματα βρέθηκαν στη λεκάνη απο-
ρροής του ρέματος της Εσχατιάς στο Μενίδι. Όπως έχει γράψει το protothema.gr το
ρέμα αυτό έχει διευθετηθεί μέχρι το Καματερό (εκεί όπου στις τελευταίες πλημμύρες
κατέρρευσε μία τριώροφη πολυκατοικία). Από εκεί κι έπειτα όλα τα υπόλοιπα που πρέ-
πει να γίνουν έχουν αφεθεί στην τύχη τους. 

Το κόστος διευθέτησης της Εσχατιάς ανέρχεται στα 114 εκατ. ευρώ (σε αυτό το ποσό,
μάλιστα, δε συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για τις δεκάδες κατεδαφίσεις σπιτιών
που θα πρέπει να γίνουν για τη διαπλάτυνση του ρέματος). Με βάση ασφαλείς πληρ-
οφορίες εντός των επόμενων εβδομάδων το έργο αναμένεται να ενταχθεί στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα των υπουργείων Μεταφορών και Περιβάλλοντος για 80 εκατ.
ευρώ με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από κοινοτικούς πόρους. 

Την ίδια ώρα, την περασμένη Πέμπτη συζητήθηκαν στο περιφερειακό συμβούλιο οι
φονικές πλημμύρες της 22ας Οκτωβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα έγινε ευρεία
σύσκεψη στο δημαρχείο Αχαρνών με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Αττικής,
Πέτρου Φιλίππου. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr αποφασίστηκε να
δοθεί το ποσό ύψους 620.000 ευρώ για εκπόνηση μελέτης για την αντιπλημμυρική
προστασία του κέντρου της πόλης των Αχαρνών, προκειμένου να διεκδικηθεί η χρημα-
τοδότηση του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της
μελέτης αναμένεται να προκηρυχθεί στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου



Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 θριάσιο-5

Νέα πρόταση καταθέτει η κυβέρνηση
για τα «κόκκινα» δάνεια

Νέα πρόταση πρόκει-
ται να καταθέσει η
κυβέρνηση στους

θεσμούς για τα κόκκινα δάνεια,
προκειμένου να ξεπεράσει τον
σκόπελο έως τη Δευτέρα. Στο
οικονομικό επιτελείο επικρατεί
αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση
έως το Eurogroup της 9ης
Νοεμβρίου, η οποία θα προ-
στατεύει το 70% των κατοικιών
με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η δήλωση του Πιερ Μοσκο-
βισί ότι θα βρεθεί ένας καλός συμβιβασμός στο θέμα των κόκκινων δανείων αποτιμά-
ται ως θετική από την ελληνική πλευρά, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι καλύφθηκε
αρκετή απόσταση μετά την επικοινωνία του θέματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τα
μηνύματα προς την ηγεσία της Κομισιόν. 

Ωστόσο, το εμπόδιο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, πάνω από τα
οποία θα γίνονται πλειστηριασμοί, δεν έχει αρθεί.  Κατά πληροφορίες, κυβέρνηση και
θεσμοί έχουν έρθει πιο κοντά, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τις επαφές των
κ.κ. Μοσκοβισί και Σουλτς στην Αθήνα, ωστόσο το μήνυμα του Επιτρόπου Οικονομίας
ήταν σαφές: Θα προστατευθεί η κοινωνική δομή και η ιδιοκτησία των Ελλήνων, «όχι
όμως όσοι έχουν». Το ερώτημα που τίθεται πλέον στις διαπραγματεύσεις, είναι ποιοι
θεωρούνται «έχοντες»...

Ο γάλλος Επίτροπος τόνισε ότι η λύση που πρέπει να βρεθεί θα προστατεύει τις
ευπαθείς ομάδες και πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά, στην πρόταση
που κατέθεσε, έχει προχωρήσει σε «συμβιβαστικές παρεμβάσεις» ως προς τις αντικει-
μενικές αξίες και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα λειτουργήσουν ως «ομπρέλα» για
την πρώτη κατοικία. 

«Θα βρούμε το συμβιβασμό ώστε να μην διακινδυνέψουμε τη συνοχή της ελληνικής
κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα να γίνει κτήμα μια κουλτούρα πληρωμής» τόνισε νωρίτερα
ο Πιερ Μοσκοβισί, δείχνοντας έτσι ότι θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο των απαιτήσεων
από τους «κακοπληρωτές». 

Ο δήμαρχος που έκανε κατάληψη
στο... ίδιο του το δημαρχείο 

Κατάληψη στο δημα-
ρχείο Πάτρας έκανε
ο... δήμαρχος της

πόλης Κώστας Πελετίδης μαζί
με τους συνδικαλιστές της
ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι οποίοι είχαν
εξαγγείλει κινητοποιήσεις για
σήμερα.

Μάλιστα, ο κ. Πελετίδης ανέ-
βασε πανό στην όψη του
Μεγάρου Λόγου και Τέχνης.
Πρόκειται για μια συμβολική
κίνηση στην πλατεία Γεω-
ργίου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Δήμαρχος συνεπικουρούμενος από τον αντιδήμα-
ρχο Παιδείας και Αθλητισμού Ανδρέα Αθανασόπουλο και συνδικαλιστές.

Όπως μεταδίδει το Tempo24.gr, το  Συνδικάτο Εργαζομένων στους ΟΤΑ Νομού Αχα-
ΐας πραγματοποιεί κινητοποιήσεις εστιάζοντας κυρίως στο ασφαλιστικό. 

«Κυρίαρχος» των φορολογικών ελέγχων
ο νέος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Δυνατότητα να επιλέγει
ο ίδιος τον αριθμό
των φορολογικών

υποθέσεων που θα ελέγχονται
κάθε χρόνο, αλλά και να καθο-
ρίζει τα κριτήρια βάσει των
οποίων θα επιλέγονται οι
υποθέσεις αυτές, παρέχει το
υπουργείο Οικονομικών, στο
νέο Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τροπολογία
στο νομοσχέδιο με τα προα-
παιτούμενα, που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο αντικα-
ταστάσης της Κατερίνας Σαβαΐδου, θα μπορεί να εκδίδει απόφαση έως το τέλος κάθε
χρόνου (την οποία θα μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε) και να καθορίζει τον αριθμό
των φορολογικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν το αμέσως επόμενο έτος, λαμβάνον-
τας υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια της δυνατότητας ελέγχου.

Επίσης, θα μπορεί να καθορίζει με απόφασή του και τα κριτήρια για την επιλογή των
προς έλεγχο υποθέσεων.

Προσφυγικό και οικονομία στη
συνάντηση Γεννηματά - Σουλτς

Με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, Μάρτιν

Σουλτς, συναντήθηκε η
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μετά το τέλος της συνάν-
τησης, η Φώφη Γεννηματά
δήλωσε:

Η Ελλάδα πρέπει να ξανα-
βρεί το δρόμο προς την Ανά-
πτυξη.Πρέπει να διαμορ-
φώσουμε ένα  επενδυτικό
κλίμα.Πρέπει να προστα-
τεύσουμε την Α’ κατοικία, των φτωχών και μεσαίων νοικοκυριών από τους πλειστηρια-
σμούς, όπως το έκανε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια.Η ύφεση δεν μπορεί να πνίγει
άλλο την χώρα μας κα ι οι  εταίροι μας οφείλουν να κατανοήσουν αυτή την αναγκαιότ-
ητα. Αυτό τόνισα στον κ. Σουλτς.

Όσον αφορά προσφυγικό, η κυρία Γεννηματά τόνισε πως είναι ένα θέμα που αφορά
όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα, και ενημέρωσε τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δέκα προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι ώρα να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε τα βασικά κέντρα καταγραφής
να δημιουργηθούν στην Τουρκία, στον Λίβανο, στην Ιορδανία, και η διακίνηση των
προσφύγων για μετεγκατάσταση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να γίνεται από εκεί με
«επίσημο» και ασφαλή τρόπο», υπογράμμισε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατέληξε:

Χωρίς τους αδίστακτους διακινητές, που οδηγούν σε θάνατο αθώους ανθρώπους.Η
προσφυγιά θέλει ανθρωπιά και αλληλεγγύη που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του
Ευρωπαϊκού ιδεώδους. Με προτεραιότητα  τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Κανένα παιδί δεν πρέπει να επιβιβάζεται στις βάρκες του θανάτου.Η  Ελλάδα που
βρίσκεται 5 χρόνια σε μεγάλη κρίση, χρειάζεται γενναία Ευρωπαϊκή βοήθεια για να
αναλάβει το δικό της μερίδιο στην υπόθεση των προσφύγων.Βοήθεια που δεν πρέπει
να συμψηφίζεται με τα άλλα θέματα που απασχολούν τη χώρα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ένας στους τρείς θα
χάσει το σπίτι του, με όριο οφειλων

στις 200.000 ευρώ

Ένας στους τρεις οφειλέτες δε θα μπορεί  να κρατήσει  το σπίτ ι
του εάν τελικά τεθεί  ως όριο στ ις οφειλές το ποσό των 200.000
ευρώ, ανέφερε η αντ ιπροσωπεία της ΕΚΠΟΙΖΩ στην διάρκεια

της συνάντησης που ε ίχε με τον αντ ιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη
Δραγασάκη.

Οι εκπρόσωποι της ΕΚΠΟΙΖΩ μετέφεραν τ ις ανησυχίες των υπερχρ-
εωμένων καταναλωτών και  εξέθεσαν τ ις απόψεις της Ένωσης.

Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν από τον κ.  Δραγασάκη τόσο για τ ις  θέσεις
της κυβέρνησης, αναφορικά με την διάσωση της κύριας κατοικ ίας και  τη
γενικότερη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», όσο και  γ ια την πορεία
των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς,  οι  οποίες βρίσκονται  σε εξέ-
λ ιξη.
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Στενεύουν τα περιθώρια για το ασφαλι-
στικό - Εντός Νοεμβρίου οι μεταρρυθμίσεις

Ασφυκτικά είναι τα χρο-
νικά περιθώρια για
την κυβέρνηση, η

οποία έχει στη διάθεσή της
μόλις λίγες ημέρες για τη μετα-
ρρύθμιση του Ασφαλιστικού,
που θα φέρει τα πάνω-κάτω
στις συντάξεις. Αυτό διεφάνη
και από τη συνάντηση του
Πιερ Μοσκοβισί με τον υπο-
υργό Εργασίας, Γιώργο Κατρ-
ούγκαλο, με τον γάλλο επίτρο-
πο να στέλνει ξεκάθαρο μήν-
υμα ότι η υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το
τέλος του μήνα. 

Κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον κ. Μοσκοβισί με κεντρικά θέματα το ασφ-
αλιστικό και τα εργασιακά, ο υπουργός Εργασίας έλαβε ένα «ναι» και δύο «όχι».

Ειδικότερα, ο γάλλος επίτροπος δέχθηκε να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
προσπάθεια της Ελλάδας για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, ωστόσο
αρνήθηκε οποιαδήποτε χρονική παράταση της επιδιωκόμενης μεταρρύθμισης, αλλά
και τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αύξηση των εισφορών. Επιπ-
λέον, ο κ. Μοσκοβισί αρνήθηκε οποιαδήποτε δράση που θα οδηγούσε σε μείωση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας, μετά το πέρας της συνάντησης με τον
Πιερ Μοσκοβισί, μετέφερε τη διαπίστωσή του ότι βρήκε «ευήκοα ώτα» από την Κομι-
σιόν και όχι τείχος. 

«Το θέμα των συντάξεων δεν είναι μόνο θέμα δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά
και κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί διαδοχικές μειώσεις.
Είμαστε κοντά στον στόχο όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που θα
γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου», τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος.

Υπενθυμίζεται ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την
εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, την ενοποίηση κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης, τρία Ταμεία κύριας ασφάλισης -το ΙΚΑ για μισθωτούς και ελεύθερ-
ους επαγγελματίες, τον ΟΓΑ για τους αγρότες και το ΝΑΤ για τους ναυτικούς-, τη θέσπι-
ση εθνικής σύνταξης στα 384 ευρώ, τη δυνατότητα συμπληρωματικών παροχών από
επαγγελματικά ταμεία.

Ήξεις αφήξεις με την παράταση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
Όσον αφορά τον χρόνο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό, νωρίτε-

ρα, δημιουργήθηκε ένα αλαλούμ. Ενώ αρχικά πηγές από το υπουργείο Εργασίας άφη-
σαν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη χρονική μετάθεση της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης έως τις αρχές του Δεκεμβρίου, στη συνέχεια με ανακοίνωσή του το
υπουργείο ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή έως το τέλος Νοεμβρίου.

Άλλωστε, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, ο Γιώργος Κατρούγκαλος έχει δηλώσει
πολλές φορές ότι το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα παρουσιαστεί
μέσα στον μήνα.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του κ. Μοσκοβισί, ο οποίος έδωσε διορία έως το τέλος
του μήνα για την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος
στην αξιολόγηση.  

Δεν αλλάζει το καθεστώς για τα βαρέα και
ανθυγιεινά διαβεβαιώνει ο Α.Νεφελούδης

Δεν υπάρχει
κ α μ ί α
πρόβλεψη

για αλλαγές στο
ασφαλιστικό καθε-
στώς των βαρέων
και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων δια-
βεβαίωσε ο γγ του
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Εργασίας, Ανδρέας
Νεφελούδης, κατά
τη διάρκεια της
συνάντησης που
είχε με την ΠΟΠ-
ΟΤΑ, διαψεύδοντας
τις φήμες που
κυκλοφορούν για
κατάργησή τους.

Ειδικότερα, σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας μεταξύ του γενικού γραμ-
ματέα του υπουργείου Α.Νεφελούδη και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ ΟΤΑ) τέθηκε για μια ακόμη φορά το ζήτημα
των βαρέων και ανθυγιεινών σε σχέση με τις φήμες που κυκλοφορούν για δήθεν
κατάργησή τους.

«Για μια ακόμα φορά ο γ.γ του Υπουργείου διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται καμία
πρόβλεψη για την όποια αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος για τα βαρέα και ανθυ-
γιεινά επαγγέλματα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Τσίπρας σε Ιερώνυμο: Κοινή μας αφετ-
ηρία η βοήθεια στους ανήμπορους

Συνάντηση με τον
α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο
Ιερώνυμο και μέλη της

Ιεράς Συνόδου είχε  στο Μέγα-
ρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.

Στην διάρκειά της, ο κ.
Τσίπρας μίλησε για την προ-
σφορά βοήθειας στους ανήμ-
πορους ανθρώπους, για να μη
μένει κανένας μόνος του σε
αυτή την κρίση και σε αυτές τις
δυσκολίες, προσθέτοντας πως
αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι «είναι αυτή η κοινή αφετηρία από την οποία πορ-
εύονται οι δράσεις μας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, και ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων Νίκος Φίλης και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου.

Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσαν το κλίμα συνεργασίας Πολιτείας
και Εκκλησίας, για την αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων, όπως το
Προσφυγικό και η ακραία φτώχεια, ενώ συμφωνήθηκε να επανασυσταθεί η Μεικτή Επι-
τροπή Κράτους – Εκκλησίας υπό την προεδρεία του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη,
με πρώτο θέμα συζήτησης την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, δήλωσε ότι εν όψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης θα
συσταθεί μεικτή επιτροπή νομικών, που θα συζητήσει και θα καταγράψει τα ζητήματα
που σχετίζονται με τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους.

Ντράγκι: Αναγκαίο ένα κοινό πλαίσιο
προστασίας των καταθέσεων

ΗΕυρωζώνη πρέπει να καθιερώσει ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας των καταθ-
έσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο
Ντράγκι. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η αποτυχία συμφωνίας σε αυτή τη μετα-

ρρύθμιση έχει υπονομεύσει την Νομισματική Ένωση.
Μιλώντας σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, ο Ντράγκι διαμήνυσε ότι μία αποτυχία να

θεσπισθεί ένα κοινό δίχτυ ασφάλειας για τις καταθέσεις διακινδυνεύει μία επανάληψη

των λαθών που έγιναν στον «θεσμικό σχεδιασμό» όταν καθιερώθηκε το ευρώ.
«Οι καταθέσεις, που αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή χρήματος, πρέπει να

εμπνέουν το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης, όπου και αν έχουν γίνει», δήλωσε ο Ντράγκι.
«Όταν η κατάσταση γίνεται πιο πιεστική, οι καταθέτες πρέπει να απολαμβάνουν την
ίδια προστασία, όπου και αν είναι εγκατεστημένοι», πρόσθεσε.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντράγκι έχει ζητήσει μία τέτοια κίνηση, η προ-
ειδοποίησή του ασκεί πίεση στη Γερμανία και άλλες χώρες να σπάσουν ένα αδιέξοδο
ετών, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Το Βερολίνο δεν θέλει οι γερμανικές τράπε-
ζες να καλύπτουν ζημιές τραπεζών άλλων χωρών.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Τζόναθαν Χιλ, δήλωσε
ότι θα κάνει μία νέα προσπάθεια φέτος για να επιτύχει συμφωνία σε ένα νέο πλαίσιο
προστασίας των καταθέσεων που θα βασίζεται σε μία «διαδικασία αντασφάλισης».
«Μπορείτε να πείτε ότι το θέμα αυτό δεν έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

Τα σχόλια αυτά, σημειώνει το δημοσίευμα του Reuters, γίνονται λίγες μόνο ημέρες
μετά τους νέους ελέγχους των ελληνικών τραπεζών που έδειξαν ότι τα επισφαλή δάνεια
τους φθάνουν σχεδόν το 50%. Οι νέοι κανόνες που θα ισχύσουν από την αρχή του
νέου έτους θα καθιστούσαν δυνατό το «κούρεμα» σε καταθέσεις άνω των 100.000
ευρώ, εφόσον μία τράπεζα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα έχουν πρόβλημα, αναφέρει το
Ρόιτερς.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Τραπεζικής Εποπτικής Αρχής της ΕΚΤ, Ντα-
νιέλ Νουί, παραδέχθηκε ότι «κάποιες τράπεζες στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν ακόμη
σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους» και δεσμεύθηκε να εξετάσει τον δανεισμό για
αγορά ακινήτων. Στην πράξη, οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν ήδη
πλαίσιο προστασίας για τις καταθέσεις έως 100.000 ευρώ, αλλά η εγγύηση δίνεται από
τα κράτη αντί από την Ευρωζώνη συνολικά.
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112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αερ-
οπορίας 2015

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι τετραήμερος και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμ-
βρίου 2015.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασμού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, θα λειτουργεί στα-
τική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευμένο προσωπικό
θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοι-
νωνική προσφορά και την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόληψη και
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιμη για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:
• Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (13:00– 17:00)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -

ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΣΕΡΒΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Το Κ.Ε.Α. ευχαριστεί τις υπηρεσίες του Δήμου
και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο  Χρήστο Παππού

Tο Κ.Ε.Α. ΑμεΑ Άνω Λιοσίων μετά τις
άσχημες καιρικές συνθήκες που
πλημμύρισε στους εσωτερικούς χώρους,

κατεστράφη ολοσχερώς και ο κλιματισμός του .
Με εντολή  δημάρχου η ΤΑ με απόλυτη προτεραι-
ότητα έστειλε συνεργεία για την αποκατάσταση
της βλάβης. Ο  αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθανά-
σιος Σχίζας και ο Αντώνης Καλαφάτης  από τις
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν
άμεσα και έτσι το Κ.Ε.Α. γλίτωσε από τα χειρότε-
ρα.Τα τελευταία χρόνια  της προηγούμενης διοι-
κήσεως  του δήμου δεν έγινε καμία συντήρηση
στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α. και ήταν
επόμενο ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν προβλή-
ματα όπως και έγινε. Ευτυχώς που η τώρα ΤΑ
συμπαραστέκεται όχι μόνο στις προσπάθειες των
ΑμεΑ αλλά συντηρεί και προστατεύει το κτίριο που είναι άλλωστε δημοτική περιουσία.
Το Κ.Ε.Α. ευχαριστεί τις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο  Χρήστο Παπ-
πού και τον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Σχίζα για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Αιφνιδιαστικά στον Άρειο Πάγο ο
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης

Άστραψε και βρόντηξε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος, μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη στον Άρειο Πάγο, όπου
είδε την εισαγγελέα Ευτέρπη Κουτζαμάνη και την πρόεδρο Βασιλική Θάνου.

Βγαίνοντας από το κτίριο και υπερβαίνοντας τις συνήθειές του να μην κάνει δημόσιες
δηλώσεις τόνισε ότι «ενημερώθηκε για θέματα, που ρίχνουν σκιές στον χώρο της Δικαι-
οσύνης, όπου θα έπρεπε να υπάρχει άπλετο φως».

Μάλιστα, συνεχίζοντας, εντόπισε ως κυρίαρχο θέμα, όσων είπε προηγουμένως, την
έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίου, λέγοντας ότι «δεν ακολουθήθηκαν όλες οι νόμι-
μες διαδικασίες. Αν αληθεύουν όσα καταχωρήθηκαν στον τύπο και τα sites ...».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον διαβεβαίωσε ότι ουδέ-
ποτε διέταξε να γίνει πειθαρχικό σε βάρος του κ. Ζαγοραίου και κατέληξε εκείνος ότι
ακολουθήθηκαν περίεργες διαδικασίες.

Όπως έγραψε το Βήμα, η κλήση για εξηγήσεις για τον κ. Ζαγοραίο εστάλη με φαξ,
διαδικασία η οποία είναι και ποινικά ελέγξιμη, αφού οι κλήσεις στέλενονται σε κλειστό
φάκελο...

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δήλωσε στον υπουργό
ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν άρχισε με πρωτοβουλία της.

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι ανοίγει θέμα για τον εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος
έδωσε εντολή για προκαταρκτική εξέταξη σε βάρος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών. 

Φαίνεται ότι από την Εισαγγελέα υπήρχε έγγραφο για ενημέρωση και αυτό
«βαφτίστηκε» ως εντολή για πειθαρχική προκαταρκτική.

Εκτός από το θέμα Ζαγοραίου ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφέρθηκε και σε άλλες
υποθέσεις που έχουν σχέση με διαφθορά στον Δημόσιο ή τραπεζικό τομέα.

Και αυτή η επίσκεψη εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει το
φρόνημα των δικαστών που χειρίζονται μεγάλες υποθέσεις, οι οποίες έχουν κοστίσει
μεγάλα ποσά στα δημόσια ταμεία. 

Οι δηλώσεις Παπαγγελόπουλου κατέληξαν με τη φράση ότι «εκείνος θα πράξει τα
δέοντα για να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα».

Στη συνάντησή του με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ο κ. Παπαγγελόπουλος ζήτ-
ησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωση για την πορεία των πειθαρχικών σε βάρος
του ανακριτή κ. Παναγιώτη Τσιπλάκη (υπόθεση στημένων), αλλά και του προϊσταμένου
της Εισαγγελίας, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Πιο αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε: «Επισκέφθηκα την Εισαγγελέα
και την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και ζήτησα ενημέρωση για ορισμένα θέματα που
ρίχνουν σκιές στο χώρο της δικαιοσύνης η οποία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να λει-
τουργεί σε άπλετο φως. Μεταξύ άλλων ζήτησα ενημέρωση και για την πειθαρχική δια-
δικασία σε βάρος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλία Ζαγο-
ραίου, όπως πληροφορήθηκα από σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.

» Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με διαβεβαίωσε ότι η ίδια δεν έχει κινήσει αυτή την
πειθαρχική διαδικασία. Κατόπιν τούτου γεννώνται ερωτηματικά αν είναι σύννομη η δια-
δικασία σε βάρος του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και θεωρώ ότι πρέ-
πει το θέμα αυτό να ερευνηθεί από τα αρμόδια όργανα. 

» Θα παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα και διαβεβαιώνω ότι θα ανταπο-
κριθώ στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μου σχετικά με την εν λόγω υπόθεση αλλά
και όποια άλλη στο χώρο της δικαιοσύνης».

Διήμερη αιμοδοσία στο Δήμο Φυλής

Με αξιοπρεπή,  συμμετοχή
δημοτών και εργαζόμενων
του Δήμου Φυλής ολοκ-

ληρώθηκε η διήμερη  εθελοντική
αιμοδοσία που διοργάνωσε η Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής την
Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στην
αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του
Δημαρχείου Φυλής, στη Δημοτική
Ενότητα Άνω Λιοσίων. Το βέβαιο είναι
ωστόσο, ότι οι ανάγκες είναι πολύ
περισσότερες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως και αυτή η αιμοδοσία διοργανώθηκε, με σκοπό να ενισχυθ-
εί η Δημοτική Τράπεζα Αίματος του Δήμου Φυλής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των συμπολιτών μας που θα χρειαστούν μετάγγιση αίματος.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και η διαδικασία της
αιμοδοσίας είναι απλή, ανώδυνη, ασφαλής και σώζει ζωές, γι’ αυτό και είναι σημαντική
η συμμετοχή όλων.

Άκαρπη η συνάντηση υπουργείου-ΠΝΟ,
συνεχίζεται η απεργία

Χωρίς αποτέλεσμα έληξη η συνάντηση των εκπροσώπων της ΠΝΟ με την ηγεσία
του υπουργείου Ναυτιλίας, με αποτέλεσμα η νέα 48ωρη απεργία -που είναι σε εξέ-
λιξη από τις 6 το πρωί- να συνεχίζεται.

Δεν εξαιρούνται της κινητοποίησης τα τρία πλοία για τη μεταφορά των προσφύγων. Χιλιά-
δες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα λιμάνια των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη
Μυτιλήνη και τη Σάμο.

Ασφυξία και στη Σάμο από τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες
Το νησί της Λέσβου θα επισκεφθούν την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με

τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς προκειμένου να διαπιστώσουν από
κοντά τις τιτάνιες προσπάθειες για τη διάσωση των προσφύγων και τη διαχείριση των προ-
σφυγικών ροών.

Να μην αφήσουν τα προβλήματα των τελευταίων 30 χρόνων να δεσμεύσουν την εξέλιξη
των «δίκαιων και επίκαιρων», όπως τα χαρακτήρισε, αιτημάτων τους, κάλεσε τους απεργούς
ναυτικούς ο Θ.Δρίτσας, αμέσως μετά τη συνάντηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η κυβέρνηση δε σταμάτησε ούτε στιγμή να προσπαθεί με
στόχο την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων μέσα στο γνωστό ασφυκτικό πλαίσιο
που υπάρχει». 

Όπως είπε, «οι τελικές λύσεις είναι όντως δύσκολες. Καμιά οριστική απόφαση όμως δεν
έχει ληφθεί. Αντίθετα, ήδη, υπάρχουν εξελίξεις και βελτιώσεις θετικές και η προσπάθεια
συνεχίζεται».

Ο υπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να ζητά κατανόηση, χρόνο και
δυνατότητα να προχωρήσει τους σχεδιασμούς που έχει ήδη δρομολογήσει, την ίδια στιγμή
που αναγνωρίζει και καλεί όλους να αναγνωρίσουν τόσο τη νομιμότητα της απεργίας, όσο
και τη βαρύτητα των αιτημάτων της.

Ο υπουργός επανέλαβε τα «θετικά βήματα» που, όπως είπε, ήδη έχουν γίνει για την
επίλυση των διεκδικήσεων των ναυτικών και ειδικότερα στα επείγοντα αιτήματά τους, που
αφορούν στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και την αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ, στη
ρύθμιση για τις συνθέσεις των πληρωμάτων της ακτοπλοΐας, καθώς και σε επιμέρους αιτή-
ματα, όπως το ζήτημα της ναυτικής εργασίας, του ΓΕΝΕ, του Οίκου του Ναύτου, της ναυτι-
κής εκπαίδευσης και άλλων.

Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η συνάντηση αυτή δεν θα αποβεί άκαρπη και
κάλεσε εκ νέου τους απεργούς «να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τις θετικές εξελίξεις ως
προς τα αιτήματά τους», αλλά και να λάβουν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που έχουν ήδη
δημιουργηθεί από την απεργία στα νησιά με τη μεταφορά των προσφύγων.

Η ΠΝΟ συνεδριάζει εκ νέου το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να αποφασίσει αν η απε-
ργία θα συνεχιστεί.
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Αντιδρούν οι πράκτορες στη φορ-
ολόγηση των τυχερών παιγνίων

Καταστροφική για τα έσοδα
του δημοσίου αλλά και για
τον ίδιο τον κλάδο θεωρούν

οι πράκτορες του ΟΠΑΠ τη σχε-
διαζόμενη επιβολή φόρου στα
παιχνίδια του οργανισμού ώστε να
βρεθούν ισοδύναμα και να μην επιβ-
ληθεί ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση.

Σε σχετική επιστολή που έστειλαν
στο υπουργείο Οικονομικών, την
οποία κοινοποιούν και στο γραφείο
του πρωθυπουργού αναφέρουν πως
η «κίνηση αυτή εάν εφαρμοστεί, όχι μόνο δεν θα φέρει αύξηση εσόδων στο κράτος
αλλά αντίθετα θα φέρει μείωση για το λόγο ότι θα μειωθεί δραματικά ο τζίρος των τυχε-
ρών παιχνιδιών με αποτέλεσμα να αποδίδεται λιγότερος φόρος στο ελληνικό δημόσιο,
ταυτόχρονα δε, το δεύτερο μεγαλύτερο κακό που θα επέλθει είναι να οδηγηθεί όλη η
μάζα των πελατών στον παράνομο στοιχηματισμό, τη μάστιγα που χρόνια προσπαθ-
ούμε να καταπολεμήσουμε σε συνεργασία με την πολιτεία».

Προειδοποιούν επίσης με κινητοποιήσεις καθώς όπως υποστηρίζουν τα 4.500 πρακ-
τορεία είναι ήδη στα όρια της επιβίωσης και επισημαίνουν πως ο κλάδος υπερφορο-
λογείται αφού οι εταιρείες των πρακτορείων επιβαρύνονται με 26% επί πλέον της φορ-
ολόγησης τους ως φυσικά πρόσωπα, ο ΟΠΑΠ  πλην του φόρου που του αναλογεί ως
Ανώνυμη Εταιρεία καταβάλει επί πλέον 30% φόρο στη μικτή κερδοφορία των παιχνι-
διών του και επίσης τα κέρδη των νικητών φορολογούνται με 20%.

Αναλυτικά η επιστολή:
Κύριοι,
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα δημοσιεύματα του τύπου και εν γένει τις ανακοινώσεις και

πληροφορίες από τα ΜΜΕ για πιθανή αναζήτηση ισοδύναμων για φορολόγηση των
τυχερών παιχνιδιών, το οποίο ασφαλώς πλήττει θανάσιμα τον κλάδο μας, κρίναμε
απαραίτητο να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω:

» Η εμπειρία του παρελθόντος μας έχει δείξει ότι τέτοιες ενέργειες και κινήσεις απέτ-
υχαν παταγωδώς διότι απεδείχθη περίτρανα ότι τέτοιου είδους επιβολής φόρου στα
τυχερά παιχνίδια σε έναν κλάδο που ήδη υπερφορολογείται, τον οδηγεί μαθηματικά
στην καταστροφή και τον αφανισμό . Με τέτοια φορολόγηση καταστρέφεται με μαθ-
ηματική ακρίβεια και από μελέτες ειδικών η ανακύκλωση πάνω στην οποία είναι βασι-
σμένη όλη η φιλοσοφία των παιχνιδιών. Ήδη 4.500 πρακτορεία είναι στο όριο της βιω-
σιμότητας. 

» H κίνηση αυτή εάν εφαρμοστεί, όχι μόνο δεν θα φέρει αύξηση εσόδων στο κράτος
αλλά αντίθετα θα φέρει μείωση για το λόγο ότι θα μειωθεί δραματικά ο τζίρος των τυχε-
ρών παιχνιδιών με αποτέλεσμα να αποδίδεται λιγότερος φόρος στο ελληνικό δημόσιο,
ταυτόχρονα δε, το δεύτερο μεγαλύτερο κακό που θα επέλθει είναι να οδηγηθεί όλη η
μάζα των πελατών στον παράνομο στοιχηματισμό, τη μάστιγα που χρόνια προσπαθ-
ούμε να καταπολεμήσουμε σε συνεργασία με την Πολιτεία.

» Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όσο πιο ξεκάθαρα μπορούμε, ότι ο κλά-
δος των πρακτόρων επειδή βρίσκεται οριακά σε μια κατάσταση επιβίωσης δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να μην αντιδράσει όπως αυτός γνωρίζει και με το τρόπο που το έχει
πράξει στο παρελθόν με μόνο κριτήριο την επιβίωση του σε οποιαδήποτε επιβολή επί
πλέον φόρου-επιβάρυνσης δικής του, του Οργανισμού και των πελατών του, γιατί ήδη
αυτοί οι τρεις φορολογούνται με πολύ υψηλούς συντελεστές και εννοούμε ότι: οι εταιρ-
είες των πρακτορείων με 26% επί πλέον της φορολόγησης τους ως φυσικά πρόσωπα,
στην ΟΠΑΠ ΑΕ πλην του φόρου που της αναλογεί ως Ανώνυμη εταιρεία επί πλέον με
30% φόρο στη μικτή κερδοφορία των παιχνιδιών της και 20% φορολόγηση στα κέρδη
των πελατών.

»Ευελπιστούμε στην κατανόηση σας και ότι δεν θα προβείτε στην επιβολή ενός τέτοι-
ου μέτρου που θα φέρει την ολοσχερή καταστροφή σε 4.500 οικογένειες και 20.000
εργαζόμενους σε αυτές.»

Αύξηση του προσδόκιμου ζωής στα
80,5 χρόνια

Για τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Πρώτη στον κατάλογο είναι η Ιαπωνία με προσ-
δόκιμο τα 83,4 έτη ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση του καταλόγου των
34 χωρών - μελών με προσδόκιμο τα 81,4 έτη.

Το προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται στις χώρες μέλη του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και έφτασε κατά μέσον όρο τα 80,5 έτη το
2013, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών,
ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον στο κάτω μέρος του καταλόγου, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ σε
έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, δηλαδή ο αριθμός κατά μέσον όρο των ετών
που αναμένεται να ζήσει μια γενιά αν συνεχίσουν να ισχύουν οι συνθήκες θνησιμότ-
ητας του έτους της γέννησής της, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10 χρόνια από το
1970, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του με τίτλο «Πανόραμα της Υγείας
2015».

Το προσδόκιμο εξακολουθεί να αυξάνεται τακτικά κατά μέσον όρο τρεις με τέσσερις
μήνες ετησίως και «τίποτε δεν προμηνύει μια επιβράδυνση» του αυξητικού αυτού ρυθ-
μού στη ζώνη των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, διευκρινίζει ο διεθνής οργανισμός που
αριθμεί 34 χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολλές από τις ανεπτυγμένες,
αλλά και αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη, όπως το Μεξικό, η Χιλή ή η Τουρκία.

Το κέρδος αυτό σε μακροβιότητα εξηγείται από τη βελτίωση του τρόπου ζωής και τις
προόδους που έχουν γίνει όσον αφορά την υγεία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Πρώτες στον κατάλογο είναι η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Ιταλία και η Γαλλία:
το προσδόκιμο ζωής στις χώρες αυτές (ανδρών και γυναικών μαζί) ξεπερνάει τα 82 έτη,
με την Ιαπωνία να φτάνει τα 83,4 έτη και την Ισπανία τα 83,2 έτη.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση του καταλόγου των 34 χωρών μελών με προσ-
δόκιμο τα 81,4 έτη.

Στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται κατά φθίνουσα σειρά η Ινδονησία
(70,9 έτη), η Ρωσία, η Ινδία και η Νότια Αφρική, με τις τρεις τελευταίες να παρουσιά-
ζουν μεγάλες αποκλίσεις, από τα 70,7 έτη στη Ρωσία, το προσδόκιμο ζωής μειώνεται
στα 66,5 στην Ινδία και στα 56,8 στη Νότια Αφρική.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο κάτω μέρος της κατάταξης αυτής
με προσδόκιμο ζωής τα 78,8 έτη, παρόλο που παραμένουν πρώτες στις δαπάνες για
την υγεία ανά κάτοικο.

Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε με μέτριο ρυθμό στις ΗΠΑ απ'ό,τι στις άλλες ανε-
πτυγμένες χώρες, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών θνησιμότητας που οφείλονται σε
συμπεριφορές που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίζονται πιο υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας, μια
μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων και παράνομων ναρκωτικών ουσιών, όπως
επίσης και υψηλότερα ποσοστά θυμάτων τροχαίων και ανθρωποκτονιών.

Χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Μεξικό σημείωσαν πάρα πολύ
μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των καπνιστών, αλλά αντιμε-
τωπίζουν σήμερα μια άλλη πρόκληση, καταλήγει ο οργανισμός, αναφερόμενος στους
παχύσαρκους και τους υπέρβαρους μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών.
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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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΛΑΛΕΔΑΚΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΜΦΙΑΛΗ 

Καταδικάζουν υπουργείο και πρυτα-
νεία τον εκφοβισμό των αξιολογητών

Την καταδίκη των όσων εξελίχθηκαν
την Τρίτη στο ΕΚΠΑ, όταν ομάδες
φοιτητών εκδίωξαν τους αξιολογ-

ητές, εξέφρασαν οι πρυτανικές Αρχές του
πανεπιστημίου, καθώς και το υπουργείο
Παιδείας. 

«Είναι αυτονόητο ότι οι πρυτανικές
αρχές και η ακαδημαϊκή κοινότητα καταδι-
κάζουν και έχουν καταδικάσει επανειλημμέ-
να περιστατικά εκφοβισμού (bullying),
φαινόμενα βίας και όχλου στους χώρους
του Πανεπιστημίου και εκτός αυτού, από όπου και να προέρχονται», αναφέρεται χαρ-
ακτηριστικά στην ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών του ΕΚΠΑ, ενώ προστίθεται ότι
«μεμονωμένα περιστατικά 'οχλαγωγίας' και εντέλει αντιδημοκρατικού 'θορύβου' δεν
είναι και δεν θα γίνουν ποτέ ακαδημαϊκή πρακτική.

» Στην περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών καταφέρνει να παραμένει τουλάχιστον στο 5% των καλύτερων
πανεπιστημίων παγκοσμίως, και συνεχίζει σταθερά το έργο του, χάρη στη μεγάλη προ-
σφορά όλης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, κάτω από αντίξοες συνθήκες» καταλήγει η
ανακοίνωση.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται ότι η καταδίκη τέτοιων ενερ-
γειών, που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου είναι δεδομένη.

Όπως έγραψε η «Καθημερινή» πέντε εξωτερικοί αξιολογητές του ΕΚΠΑ, Έλληνες
καθηγητές ξένων πανεπιστημίων, έγιναν δεκτοί με απειλές στη Νομική Σχολή από
μερίδα φοιτητών. 

Ειδικότερα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι αξιολογητές αποχώρησαν από τη Νομική,
αφού συζήτησαν για περίπου μία ώρα με τους φοιτητές προσπαθώντας να κατανοή-
σουν τη στάση τους, ενώ στη Σχολή Θετικών Επιστημών απειλήθηκαν και αποχώρη-
σαν. 

Τέλος, δεν παρουσιάστηκαν στη Φιλοσοφική Σχολή, όπως ήταν προγραμματισμένο,
υπό το φόβο επανάληψης των περιστατικών.

Ποτάμι: Ξεφτιλιστήκαμε πάλι
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το Ποτάμι για τα όσα έγιναν στο Πανεπιστήμιο:

«Άραγε ποιο Πανεπιστήμιο 'ονειρεύεται' η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το υπουργείο
Παιδείας; Ένα Πανεπιστήμιο υπέρ της ποιότητας και της εξωστρέφειας, ανοικτό στη
γνώση και την κοινωνία; Ή μήπως ένα Πανεπιστήμιο κλειστό, υποβαθμισμένο και
έρμαιο στις διαθέσεις όσων θέλουν να το επιβουλεύονται, να το καταστρέφουν και να
το δυσφημούν.

» Δυστυχώς η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια, συνεχίζει να είναι απογοητευ-
τική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα της Δευτέρας στο Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν εξωτερικοί αξιολογητές οι οποίοι είναι διακεκριμέ-
νοι Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, επισκέφθηκαν τις Σχολές της Νομικής και των
Θετικών Επιστημών. Εκεί έγιναν δεκτοί με ρίψη φρούτων και λαχανικών ενώ στη Φιλο-
σοφική Σχολή δεν πήγαν καν καθώς αρνήθηκαν να υποστούν και νέο εξευτελισμό. Το
αποτέλεσμα ήταν η εξωτερική αξιολόγηση να διακοπεί βίαια, έτσι απλά γιατί σε «κάποι-
ους» δεν άρεσε.

» Βέβαια η όλη αυτή κατάσταση δεν είναι τυχαία και δεν πρέπει να «παραξενεύει»
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια ως αντιπολίτευση υπο-
δαύλιζε ανάλογες ενέργειες.

» Ωστόσο είναι αξιοπερίεργο και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει καμία
καταδίκη από τις πρυτανικές αρχές ή τις κοσμητείες των σχολών για τα εν λόγω έκτρ-
οπα.

» Αν όντως ο πρωθυπουργός πιστεύει πραγματικά αυτά που έλεγε για ποιότητα και
εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων τότε πρέπει ο ίδιος και ο κ. Φίλης ισχυρά
να καταδικάσουν και να αποδοκιμάσουν τα συγκεκριμένα γεγονότα που ντροπιάζουν
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνολική εικόνα της χώρας.

» Τα πανεπιστήμια-φέουδα των οργανωμένων μειοψηφιών πρέπει να τα αφήσουμε
οριστικά στο παρελθόν, αλλιώς τα πανεπιστήμια μας δεν θα έχουν ούτε παρόν, ούτε
μέλλον και προφανώς κανείς από τους αξιόλογους Έλληνες επιστήμονες και ακαδ-
ημαϊκούς του εξωτερικού, ναι αυτούς που υποτίθεται θέλουμε να επαναπατρίσουμε...
δεν πρόκειται να επιστρέψει.»
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Τροπολογία του ΚΚΕ για το παρα-
λιακό μέτωπο Δραπετσώνας

Τροπολογία στο
νομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα,

με την οποία «επιδιώκεται
οριστική επίλυση στο ιδιοκ-
τησιακό καθεστώς του
παραλιακού μετώπου Δρα-
πετσώνας» κατέθεσαν
βουλευτές του ΚΚΕ. 

Όπως αναφέρουν στην
προσθήκη-τροπολογία, τα
640 στρέμματα του Δήμου
Κ ε ρ α τ σ ι ν ί ο υ - Δ ρ α π ε -
τσώνας θα αξιοποιηθούν
προς όφελος των λαϊκών
στρωμάτων με κρατική χρηματοδότηση. 

Αναλυτικά η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ:
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές

ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή
απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενερ-
γειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες
διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα προσθήκη επιδιώκεται η οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθε-

στώτος του παραλιακού μετώπου εξακοσίων σαράντα στρεμμάτων του Δήμου Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας, ως προϋπόθεση για την αξιοποίησή του προς όφελος των λαϊ-
κών στρωμάτων και με κρατική χρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές

ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή
απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενερ-
γειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες
διατάξεις».

Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Η ως άνω έκταση των εξακοσίων σαράντα (640) στρεμμάτων, πλην εκείνου του

τμήματος που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, απαλλοτρ-
ιώνεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου». 

Σφοδρή κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης
στη Βουλή για τις δηλώσεις Φίλη

Συνεχίζονται οι
αντιδράσεις αλλά
και οι αντιπαραθέ-

σεις για τις δηλώσεις του
Νίκου Φίλη, σχετικά με τη
γενοκτονία των Ποντίων,
με τη Βουλή να γίνεται
«άνω κάτω».

Μήνυση κατά του υπο-
υργού Παιδείας θα καταθ-
έσουν οι ποντιακής κατα-
γωγής βουλευτές της Χρυ-
σής Αυγής, σύμφωνα με
όσα δήλωσε κατά τη
συζήτηση για την κύρωση
της συμφωνίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Παππάς.

Τοποθετούμενος εκτός ημερησίας διατάξεως ο κ. Παππάς, χαρακτήρισε τις δηλώσεις
του κ. Φίλη, «ανιστόρητες και απαράδεκτες», ενώ καταλόγισε τη Νέα Δημοκρατία ότι
αντιδρά «προς άγραν ψήφων».

Η δήλωση του κ. Παππά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φαμέλου, και του εκπροσώπου του ΚΚΕ Νίκου
Καραθανασόπουλου.

«Δεν ανεχόμαστε κανένα φασιστικό μόρφωμα να υπερασπίζεται τους Έλληνες Πον-
τίους. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ούτε αναίρεση της γενοκτονίας» τόνισε ο κ. Φάμελος.

Στο θέμα παρενέβη και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, που χαρακτήρι-
σε υπερβολική τη συζήτηση, ειδικά όπως είπε «όταν προέρχεται από την συγκεκριμένη
πτέρυγα της Βουλής. «Η θέση της Βουλής και της Κυβέρνησης είναι δεδομένη» συνέχι-
σε ο κ. Σταθάκης και χαρακτήρισε μεμπτό να αμφισβητείται από βουλευτές ο επι-
στημονικός διάλογος, ενώ η πολιτεία είναι δεσμευμένη από την απόφαση της Βουλής.

Για «μαθητευόμενους μάγους», σε κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής έκανε λόγο
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και κάλεσε
τον πρωθυπουργό να εξηγήσει εάν οι απόψεις του κ. Φίλη εκφράζουν το σύνολο της
κυβέρνησης. Ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε ότι τέτοιες αναφορές από κορυφαίους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης δίνουν την ευκαιρία να δημιουργούνται θέματα εκεί που δεν
υπάρχουν.

Ψηφοφορία για το θέμα του κ. Φίλη, ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ χαρακτήρισε ανεκδιήγητη τη συμπεριφορά του υπο-
υργού Παιδείας.

Ο κ. Λοβέρδος πρόσθεσε ότι «η πολιτική δεν μπορεί να παρακολουθεί τα σκέρτσα
ορισμένων επιστημόνων που, από τα σαλόνια τους, κάνουν παιχνίδια ή δημιουργούν
προβλήματα και ταπεινώσεις».

«Δεν μπορεί κάθε μέλος αυτής της κυβέρνησης να αποφαίνεται επί παντός επι-
στητού» ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης
και πρόσθεσε ότι η Βουλή έχει πάρει ήδη θέση ενώ ζήτησε από τους υπουργούς «να
ασχοληθούν με τα προβλήματα του υπουργείου τους».

«Είναι τουλάχιστον πρόκληση οι ιδεολογικοί απόγονοι της ρατσιστικής θεωρίας που
αποτελεί το ιδεολογικό κέλυφος των γενοκτονιών σήμερα να γίνονται τιμητές» υπο-
στήριξε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και πρόσθεσε ότι τα θέμα-
τα αυτά αποπροσανατολίζουν τη στιγμή που ξεδιπλώνεται επίθεση σε βάρος του λαού.

Ατυχείς χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Φίλη ο Βασίλης Κόκκαλης από την πλευρά
των ΑΝΕΛ προσθέτοντας ότι «είναι πολύ χειρότερη η σπέκουλα και η εκμετάλλευση
που γίνεται από κάποιους».

Τέλος, ο Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων ζήτησε από τον κ. Φίλη να
ανακαλέσει.

Παρασκευόπουλος: Προχωρά το σύμφωνο
συμβίωσης - Αλλαγές στην ελευθερία του Τύπου

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει το σύμφωνο συμβίωσης
διατύπωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος. 

Ο κ. Παρασκευόπουλος, μιλώντας στον «Βήμα FM», προανήγγειλε ότι αυτή την εβδομά-
δα θα αναρτηθεί στην ανοιχτή διαβούλευση, ενώ τόνισε πως στο πολυνομοσχέδιο θα περ-
ιλαμβάνονται και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποία και μια που αφορά στην ελευθερία του
Τύπου.

Οπως αποκάλυψε, θα προβλέπεται η κατάργηση του ελάχιστου ορίου των αποζημιώσεων
εάν υπάρξει ένα βλαπτικό δημοσίευμα για την τιμή και την υπόληψη κάποιων. Ωστόσο,
παράλληλα, εισάγεται μια διαδικασία διόρθωσης των βλαπτικών ή ψευδών δημοσιευμάτων.

«Αυτό, αφενός θα βοηθήσει να ανακόπτεται η αναπαραγωγή της λάσπης, εάν αυτό το
φαινόμενο εμφανιστεί, και αφετέρου θα φιλτράρει λίγο τις υποθέσεις ενόψει της Δικαι-
οσύνης, ώστε εάν υπάρξει μια τακτοποίηση που είναι πλήρης, να μην πηγαίνουν οι υποθέ-
σεις στη Δικαιοσύνη, εκτός εάν απέμεινε μια αποδείξιμη και απτή υλική βλάβη» τόνισε.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει αποφασιστεί ανώτατο όριο αλλά αλλά εισάγονται κριτήρια, τα
οποία είναι πιο ανοικτά και έμμεσα οδηγούν στον περιορισμό των υπερβολών. «Θα μπορεί
και το δικαστήριο πλέον να επιδικάζει ένα ελάχιστο, πολύ μικρό ποσό, όταν η προσβολή
είναι μικρής σημασίας και πολύ απλή. Θα το διασφαλίσουμε αυτό» σημείωσε.

Οι αλλαγές για το βραχιολάκι κρατουμένων
Αναφερόμενος στην παρακολούθηση κρατουμένων με το ειδικό βραχιολάκι παραδέχθηκε

ότι «ο θεσμός δεν έχει εφαρμοστεί στο βαθμό που θα θέλαμε».
Τόνισε ότι θα υπάρξει στο πολυνομοσχέδιο διάταξη που προσπαθεί να βοηθήσει την εφα-

ρμογή αυτής της ρύθμισης. Ο υπ. Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε επίσης την εκπαιδευτική
άδεια, λέγοντας πως αποτελεί «ασπίδα κατά της δευτερογενούς εγκληματικότητας» και
δεσμεύτηκε να γίνουνοι διατάξεις ευκολότερες, ώστε να μπορούν περισσότεροι να αξιοποι-
ήσουν το θεσμό.

Για τα εγκλήματα ρατσιστικής βίας
Ο κ. Παρασκευόπουλος ανακοίνωσε ότι αυστηροποιεί την άσκηση ρατσιστικής βίας και

μελετά μια ελαφριά ποινή για περιπτώσεις δημόσιας αναγγελίας, προσφοράς τροφής ή
αίματος μόνο σε ομόφυλους κτλ.

Τέλος, για τη θητεία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών επεσήμανε πως θα προβλέπε-
ται η εκλογή νέων μελών στη θέση όσων έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα
ενώ έχει λήξει η θητεία τους. Δεν υπάρχει πρόβλημα αντίθετα με όσους δεν έχει λήξει η
θητεία τους.

Βloomberg: Νέα παρέμβαση των
ΗΠΑ για ελάφρυνση του ελληνικού

χρέους

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση για τη μείωση των συνολικών επιπέδων
χρέους της Ελλάδας»

Σε νέα παρέμβαση προς τις χώρες της Ευρωζώνης για την ελάφρυνση του ελληνι-
κού χρέους προχώρησαν την Τετάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. 

Όπως αναφέρει το πρακτορείο το Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχο του αμερ-
ικανικού υπουργείου Οικονομικών, «η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση για τη μείω-
ση των συνολικών επιπέδων χρέους της Ελλάδας».

«Η Παγκόσμια Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε για να
βοηθήσει χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο,
θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της σταθερότητας του ελληνικού τρα-
πεζικού συστήματος με παροχή τεχνικής βοήθειας και προσωπικού» πρόσθεσε ο αμε-
ρικανός αξιωματούχος.

«Το κάλεσμα των ΗΠΑ για την απομείωση του ελληνικού χρέους απηχεί τη θέση που
έχει λάβει και το ΔΝΤ, που έχει δηλώσει ότι δεν θα δανείσει την Ελλάδα, αν η ευρωζώνη
δεν δεσμευτεί σε μια διαδικασία ελάφρυνσης του επίσημου χρέους» σχολιάζει το πρακ-
τορείο.



Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 θριάσιο-11

FAZ: Γραφειοκρατία και δημόσιοι υπάλληλοι
αναστέλλουν τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

Μία χώρα σαν την
Ελλάδα βρίσκε-
ται σε ένα είδος

γραφειοκρατικής παγίδας:
Από τη μία πλευρά το μέγε-
θος και η αναποτελεσμα-
τικότητα του δημόσιου
τομέα αποτελούν βασικό
εμπόδιο για την οικονομική
ανάκαμψη. Από την άλλη η
πολιτική επιρροή των
δημοσίων υπαλλήλων απο-
τρέπει την επιτυχή επίλυση
αυτού του προβλήματος

Η Frankfurter Allgemeine
Zeitung φιλοξενεί στην ηλεκτρονική της έκδοση ανάλυση του καθηγητή Δημόσιων Οικο-
νομικών στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης Φρίντριχ Χάινεμαν, ο οποίος εστιάζει στη
στασιμότητα που παρατηρείται στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει, «οι κρίσεις είναι στην
πραγματικότητα καταλύτης για μεταρρυθμίσεις. Μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας
δεν προχωρά σχεδόν καθόλου ο εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού. Γιατί
συμβαίνει αυτό;» διερωτάται ο Γερμανός οικονομολόγος.

Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Μ. Βρετανίας τη δεκαετία του 1980, στις σκανδι-
ναβικές χώρες τη δεκαετία του 1990 και στις κακές αναπτυξιακές προοπτικές της Γερ-
μανίας τη δεκαετία του 2000, σημειώνει ότι οι καταστάσεις αυτές αποτέλεσαν αφορμή
για αποφασιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όπως παρατηρεί, «φαίνεται αινιγ-
ματικό γιατί η ελληνική κρίση έχει αποτύχει έως τώρα να λειτουργήσει ως καταλύτης για
μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, αν και οι διαστάσεις της επισκιάζουν όλες τις προ-
αναφερθείσες περιπτώσεις».

Ο Γερμανός καθηγητής παρουσιάζει τα συμπεράσματα έρευνας δύο οικονομικών
ινστιτούτων, του γερμανικού ZEW και του αυστριακού WIFO, όπου διερευνάται «υπό
ποιες συνθήκες οι κρίσεις οδηγούν σε μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα. Τα συμπε-
ράσματα αυτά κινούνται σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις. 

«Από τη μία πλευρά, διαστήματα υψηλής ανεργίας και υψηλών κρατικών ελλειμμά-
των αυξάνουν σημαντικά την πίεση για περισσότερη αποτελεσματικότητα στη δημόσια
διοίκηση. (…) Ως εκ τούτου οι κρίσεις θα πρέπει κανονικά να δίνουν ώθηση στον
εκσυγχρονισμό των γραφειοκρατικών δομών».

Από την έρευνα προέκυψαν όμως και επιχειρήματα που κινούνται στην αντίθετη
κατεύθυνση, σημειώνει ο Γερμανός οικονομολόγος, που επισημαίνει ότι «οι πολιτικοί
που υφίστανται ισχυρές πιέσεις για μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία της οικονομικής
πολιτικής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους δημοσίους υπαλλήλους τους. Μια
κυβέρνηση -όπως αυτή του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα- μπορεί να επιβά-
λει μεταρρυθμίσεις μόνο μαζί με τον μηχανισμό των δημοσίων υπαλλήλων και όχι ενάν-
τια στη θέλησή τους. Με αυτόν τον τρόπο οι γραφειοκράτες γίνονται ιδιαίτερα ισχυροί
ειδικά σε περιόδους κρίσης ».

Ο Γερμανός καθηγητής υπογραμμίζει ότι σε περιόδους κακής δημοσιονομικής κατά-
στασης οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση καθίστανται ιδιαίτερα «ριψοκίνδυνες»
για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι προβάλλουν αντίσταση στις όποιες αλλα-
γές. 

Όπως επισημαίνει ο Φρίντριχ Χάινεμαν, «μία χώρα σαν την Ελλάδα βρίσκεται σε ένα
είδος γραφειοκρατικής παγίδας: Από τη μία πλευρά το μέγεθος και η αναποτελεσμα-
τικότητα του δημόσιου τομέα αποτελούν βασικό εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη.
Από την άλλη η πολιτική επιρροή των δημοσίων υπαλλήλων αποτρέπει την επιτυχή
επίλυση αυτού του προβλήματος».

Βενιζέλος: Επικίνδυνη η διασύνδεση του
προσφυγικού με τη διαπραγμάτευση

«Ιστορική η συνεισφορά του Τσίπρα, έριξε το Τείχος του ψεύδους»

Επικίνδυνη χαρακ-
τήρισε ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος τη

σύνδεση προσφυγικού με
την εσωτερική πολιτική,
δηλαδή των εκκρεμών
θεμάτων διαπραγμάτευ-
σης, που επιχειρεί η
κυβέρνηση. 

Ο τέως πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σκω-
πτικά στη συνεισφορά του
Αλέξη Τσίπρα στη χώρα,
αναφέροντας ότι «είναι
ιστορική η συνεισφορά
του, έχει ρίξει το Τείχος του ψευδούς, έχει αναγκαστεί να γκρεμίσει το οικοδόμημα της
δημαγωγίας και το έχει φέρει στην μνημονιακή στρατηγική». 

«Τον Ιανουάριο πήγε τους πολίτες στον Παράδεισο, μετά τους πήγε στην κόλαση του
μνημονίου... Εμείς περάσαμε 5 χρόνια οι κακοί, οι ανίκανοι, οι μη διαπραγματευόμενοι,
περάσαμε τα 5 πέτρινα χρόνια, και αυτός πέρασε τις 17 ώρες (της Συνόδου)» πρόσθ-
εσε. 

«Νομίζει ότι είναι κυβέρνηση της Αριστεράς και τον τόνο τον δίνει ο κ. Καμμένος»
σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 

Για το ασφαλιστικό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρατήρησε πως «δεν υπάρχει πια όριο
και φραγμός, έχουν αμφισβητηθεί όλα, αμφισβητείται η λογική των ασφαλιστικών εισφ-
ορών.» 

«Ελπίζω να μην υπάρχει διάθεση της ελευθερίας του Τύπου από την κυβέρνηση»
προειδοποίησε ακόμη. 

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε ρεζέρβα του κ. Τσίπρα, ούτε αντικατάστασης του Καμμέ-
νου...» τόνισε δε.

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της
Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα

Περισσότεροι από
20.000 άνθρωποι
δ ι α δ ή λ ω σ α ν

ζητώντας την παραίτηση του
πρωθυπουργού, μετά την
τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο
που στοίχισε τη ζωή 32 ανθ-
ρώπων.

Παραιτήθηκε ο πρωθυπο-
υργός της Ρουμανίας Βίκτορ
Πόντα, μετά την τραγωδία σε
νυχτερινό κέντρο στο Βουκο-
υρέστι, που στοίχισε τη ζωή σε
32 ανθρώπους. 

Περισσότεροι από 20.000
άνθρωποι διαδήλωσαν χθες
στη ρουμανική πρωτεύουσα,
ζητώντας την παραίτηση του Βίκτορ Πόντα και του υπουργού Εσωτερικών Γκάμπριελ
Οπρέα.

"Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για ό,τι συνέβη. Πρόκειται για σοβαρό
ζήτημα και υποσχόμαστε πως θα υπάρξει άμεση διαλεύκανση της κατάστασης" ανέφ-
ερε ο επικεφαλής του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Λίβιου Ντράγκνεα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για διαφ-
θορά. 
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Πώς φορολογούνται οι μικρές εταιρίες
στη Ρουμανία (1%-2%-3%)

Για πολλά χρόνια
έχω διαβάσει και
ακούσει άπειρους

ανθρώπους να μιλούν υπο-
τιμητικά για τη Ρουμανία,
λέγοντας πως «η Ελλάδα
θα καταντήσει Βουλγαρία ή
Ρουμανία» κλπ. Όλο αυτό
έχει ενδιαφέρον, μιας και σε
πάρα πολλά θέματα η
Ρουμανία είναι έτη φωτός
μπροστά από την Ελλάδα,
ειδικά στο πώς αντιμε-
τωπίζει τον επιχειρηματία,
μικρό και μεγάλο, νέο ή
παλιό.

Ίδρυση εταιρίας
Κατ’ αρχάς, το να φτιάξεις μία εταιρία στη Ρουμανία είναι εύκολο:
- 3 υπογραφές σε έναν συμβολαιογράφο (ακόμη και Έλληνα, μετά θέλει apostile)
- Διαλέγεις ένα όνομα εταιρίας
- Σε 3 – 5 μέρες η εταιρία είναι έτοιμη
- Μετοχικό κεφάλαιο: 55 Ευρώ
Ο λογαριασμός τραπέζης ανοίγει σε 1 – 2 ώρες και είναι προϋπόθεση για να ιδρύσεις

εταιρία, μιας και όλες οι πληρωμές περνούν από αυτόν (αυτό συμβαίνει ήδη από το
2004 που έφτασα στη χώρα). Από εκεί και πέρα μπορείς να ξεκινήσεις τη δραστηριότ-
ητά σου, χωρίς άλλα προβλήματα.

(Υπάρχουν και 4 – 5 λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο συγκεκριμένο θέμα,
όμως ένας καλός συνεργάτης ξέρει να τις επιλύσει χωρίς προβλήματα).

Ασφαλιστικές εισφορές
Ο μέτοχος μίας εταιρίας δεν υποχρεούται να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. Αν το

επιθυμεί, μπορεί να προσληφθεί σε αυτή και να έχει μισθό και ένσημα κλπ. Αν όχι,
κανείς δεν θα του ζητήσει κάτι περισσότερο.

Μέρισμα
Αν ο μέτοχος δεν είναι και εργαζόμενος στην εταιρία, τότε ο μόνος τρόπος για να

πάρει χρήματα από αυτή είναι η επιστροφή δανείου (αν τη δάνεισε χρήματα, αυτά επι-
στρέφονται χωρίς πρόβλημα, όχι όπως στην Ελλάδα) και το μέρισμα επί των κερδών.
Σήμερα ο φόρος επί των μερισμάτων είναι 16%, ήδη ψηφίστηκε (διακομματικά) η μείω-
σή του στο 5% από 01.01.2017 και συζητείται η επίσπευση του μέτρου για το 2016.

ΦΠΑ
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η μη απόδοση ΦΠΑ, δεν έχουν όλες οι εταιρίες «αυτό-

ματη υποχρέωση να εισπράττουν ΦΠΑ». Μία νέα εταιρία θέλει συνήθως 2 – 3 μήνες για
να της εγκριθεί η άδεια να χρεώνει ΦΠΑ στις συναλλαγές της, μέσα από ένα σύστημα
μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη του ακόμη και το αν ο λογιστής της εταιρίας εμπλέ-
κεται σε προβλήματα κλπ. Αν μία εταιρία δεν εισπράττει ΦΠΑ, τότε πληρώνει κανονικά,
χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού.

Αν περάσει τις 65.000 Ευρώ τζίρο, αποκτά και αυτή την υποχρέωση χρέωσης ΦΠΑ
στους πελάτες της και αντίστοιχα του συμψηφισμού. Όμως για πολλές μικρές εταιρίες η
δυνατότητα αυτή σημαίνει ότι ανταγωνίζονται τους μεγάλους της αγοράς με χαμηλότερο
κόστος πώλησης προϊόντων ή (κυρίως) υπηρεσιών.

Φορολόγηση
Οι εταιρίες φορολογούνται με 16% επί των κερδών τους. Αυτό παραμένει σταθερό

από το 2005, ενώ ετοιμάζεται και η μείωση του συντελεστή στο 14% το 2018.
Εκεί όμως που η χώρα εκπλήσσει είναι στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις μικρές εται-

ρίες, νέο-ιδρυθείσες ή πιο παλιές, με τζίρο ως 65.000 Ευρώ τον χρόνο (από 01.01.2016
το όριο θα ανέβει στις 100.000 ευρώ). Για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να
μην αφήσει περιθώρια φοροδιαφυγής, το κράτος της Ρουμανίας φορολογεί τις μικρές
εταιρίες ως εξής:

- 3% επί του τζίρου, αν δεν έχουν εργαζόμενο
- 2% επί του τζίρου αν έχουν 1 εργαζόμενο
- 1% (!) επί του τζίρου αν έχουν 2 εργαζομένους
Αν περάσουν το ποσό των 65.000 Ευρώ (και από 01.01.2016 τις 100.000 ευρώ), τότε

αυτομάτως θα πληρώσουν και αυτές φόρο 16% επί των κερδών τους.
Συνοπτικά
Άρα ένας μικρός επιχειρηματίας ξεκινά τη δραστηριότητά του με:
- 0 ασφαλιστικές εισφορές
- 3 – 1% φορολογία
- (Σύντομα) 5% μέρισμα
- Εξαίρεση από την είσπραξη και απόδοση ΦΠΑ
- Αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που άνοιξαν πρόσφατα (χωρίς όμως τις ακρότητες

του Ελληνικού παρελθόντος)
«Είναι όλα τέλεια στη Ρουμανία;» θα ρωτήσει κάποιος. Όχι, δεν είναι. Όμως ο μικρός

της αγοράς δεν ξεκινάει με πάγια μεγάλα μηνιαία κόστη. Πληρώνει με βάση τα έσοδά
του και μπορεί να μεγαλώσει με υγεία και ηρεμία. Και σε μία οικονομία που την περίο-
δο 2015 – 2018 θα έχει το ρεκόρ Ευρώπης σε ανάπτυξη του ΑΕΠ, μάλλον θα έχει και
την ευκαιρία να τα καταφέρει.

Όσο για εμάς τους Έλληνες, όσοι σεβαστούν τον πρώτο κανόνα για όποιον επενδύει
στο εξωτερικό (επιλογή σωστών και αξιόπιστων συνεργατών) θα έχουν την ευκαιρία να
συνδυάσουν όλα τα παραπάνω και να ξεκινήσουν «με το δεξί», όπως έκαναν εκατον-
τάδες άλλοι συμπατριώτες μας στη χώρα.

*Ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της MORE Group, Πρόεδρος
του Ρουμανικού Συνδέσμου Βιομάζας και Βιοαερίου και Αντιπρόεδρος της ProAgro (της
Ρουμανικής «ΠΑΣΕΓΕΣ»).

Πρώτη κοινοβουλευτική ήττα της
κυβέρνησης η ρύθμιση για τη μπύρα

Την πρώτη της κοι-
νοβουλευτική ήττα
υπέστη η κυβέρν-

ηση, με την απόρριψη από
τις αρμόδιες Επιτροπές του
άρθρου 52 του
νομοσχεδίου για τα προα-
παιτούμενα, που αφορά
την αύξηση της φορολόγ-
ησης στις μικρές ελληνικές
ζυθοποιίες.

«Η διάταξη δεν περνάει
στην Ολομέλεια». Με αυτή
τη φράση ανακοίνωσε την
απόσυρση, ο προεδρεύων
των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής Γεράσιμος Μπαλαούρας, μετά την άρνηση των
Ανεξάρτητων Ελλήνων να την ψηφίσουν.

Ειδικότερα, το επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου που κατά τη διάρκεια της συζήτησης
ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλει-
οψηφία, καθώς καταψηφίστηκε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί. Υπέρ ψήφισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατά
ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Έλληνες και Ένωση Κεντρώων. Η
Χρυσή Αυγή είχε δηλώσει ότι επιφυλάσσεται σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο πρόεδρός του κόμματος Πάνος Καμ-
μένος, είχαν δηλώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επρόκειτο να συναινέ-
σουν στην ψήφιση του άρθρου, θεωρώντας ότι θέτει σε κίνδυνο την επιβιώση της
ελληνικής ζυθοποιίας.

Το νομοσχέδιο παίρνει πλέον την άγουσα για την Ολομέλεια, προκειμένου να ψηφι-
στεί την Πέμπτη.

Βούτσης: Ο Σουλτς παραδέχθηκε ότι «αρρω-
στημένοι εγκέφαλοι» ζητούν πλειστηριασμούς

Σε αποκαλύψεις
για τη συνομιλία
που είχε με τον

Μάρτιν Σουλτς, κατά τη
διάρκεια του γεύματος
που του παραχώρησε το
Προεδρείο της Βουλής,
προχώρησε ο Νίκος
Βούτσης.

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,
μιλώντας στην επιτροπή
ΔΕΚΟ, ο πρόεδρος της
Βουλής, εμφανίστηκε
χαρούμενος, επειδή
όπως είπε, ο κ. Σουλτς
αναγνώρισε ότι η ελληνι-
κή πλευρά έχει σε όλα δίκιο.

«Αναγνώρισε, ότι είναι ανόητα αυτά που μας ζητάνε, από τα σπίτια που πρέπει να
σωθούν μέχρι και το ασφαλιστικό. Μας είπε ότι είναι κάποιοι αρρωστημένοι εγκέφαλοι
που θέτουν τέτοια θέματα και σας τα ζητάνε όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Βουλής στη συνέχεια της συνεδρίασης εμφανίστηκε
ενοχλημένος από τη διάσταση που πήραν οι δηλώσεις του, λέγοντας ότι ο σχολιασμός
του ήταν ακριβής, αλλά επρόκειτο για ανεπίσημες δηλώσεις. «Αν ήταν να κάνουμε
δηλώσεις θα ήταν κοινές με τον κ. Σουλτς. Δεν είναι δυνατό να μην μπορούμε να μιλά-
με μεταξύ μας ως βουλευτές» είπε, εκφράζοντας έτσι την ενόχλησή του για το γεγονός
ότι το κλειστό κύκλωμα της τηλεόρασης αναμετέδιδε τη συνεδρίαση, πριν ξεκινήσουν
οι διαδικασίες. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

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

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

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45  Μάν-
δρα                                                                                                                                     
Τηλέφωνο:  2132014904                                                                 
ΦΑΧ:2105551795                                                       
Ταχ.Κώδ:19600 Πληρ: κ. Μητρο-
πούλου Ευγενία                                                 
e-mail: mitropoulou@mandras-
eidyllias.gr
Μάνδρα  4.11.2015  
αριθμ.πρωτ 20902  
«Προμήθεια οικοδομικών  υλικών»
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟI
αριθμ.μελέτης: ΔΠ61/2015                                                                                                                 
ΚΑ:  30.6699.0002, 30.7323.0001,
30.7323.0002, 30.7323.0004,
30.7323.0005
30.7323.0009, 30.7323.0010,
30.7323.0014 
30.7323.0018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές, η
«Προμήθεια οικοδομικών
υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί
από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό
των 73.793,85 Ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένου και του ΦΠΑ 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή σε Ευρώ. Η προσφορά
μπορεί να αφορά είτε το σύνολο
της προμήθειας είτε μία από τις
δύο ομάδες οι οποίες είναι:
•ΟΜΑΔΑ Α 
•ΟΜΑΔΑ Β 
όπως περιγράφονται και προδια-
γράφονται στην υπ’ αριθμ.ΔΠ
61/2015 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
18.11.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα
9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πμ ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής του
Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45,
ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμό-

δια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνι-
σμών Προμηθειών και αξιολόγ-
ησης των αποτελεσμάτων των δια-
γωνισμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το Δημοτικό Μέγαρο
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους απο-
σταλούν μέσω e-mail  μετά από
συνεννόηση με την Υπηρεσία
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
της δημοπρασίας  εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9:00 έως
13:00.                                                                                                      

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΠΡΑΜΟΒΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΞΕΪ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΦΙΝΑ 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
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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 Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015


