
Σάλος με τις διακοπές της
ΔΕΗ: «Μόνο στους ασυνε-
πείς, όχι στους φτωχούς»

λέει η Επιχείρηση

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττωωνν  δδηημμάάρρχχωωνν
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ΝΝιικκ..  ΜΜεελλεεττίίοουυ

κκααιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς--ΜΜααγγοούύλλααςς  ΓΓεεωωρρ..
ΤΤσσοουυκκααλλάά  σσττηηνν  ΚΚίίνναα,,  κκααλλεεσσμμέέ--
ννοοιι  ττηηςς  ΚΚιιννεεζζιικκήήςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς..  

Συνεργασία για
τη διαχείριση

απορριμμάτων

Διάλογοι – σοκ στελέχους του
ΣΥΡΙΖΑ με μέλος των Πυρήνων

για Πανούση - 
Aντίδραση από Γεροβασίλη και Κουμουνδούρου

Η παραπάνω
επίσκεψη δείχνει πόσο
ενδιαφέρονται οι κινέ-
ζοι για τη σύσφιξη των

σχέσεων με τους εν
λόγω δήμους καθως το
επόμενο διάστημα ανα-
μένονται νέες εξελίξεις
αναφορικά σε  προ-
γράμματα κινεζικών

επενδύσεων
στη χώρα μας

Μαξίμου: Πρόοδος στο
Eurogroup - Έτοιμα

προς εκταμίευση τα 2
δισ. ευρώ

Ντάισελμπλουμ: Η
κυβέρνηση δεσμεύτηκε
να «κλείσει» τα κόκκινα
δάνεια εντός εβδομάδας

ΓΓΔΕ: Ανοίγουν οι τραπεζι-
κοί λογαριασμοί για έλεγχο
σε καταθέσεις και κινήσεις

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος: Κακόβουλο λογισμικό

«παρακολουθεί» κινητά

Επεισόδια και αποδοκιμασίες
Κακήν-κακώς έδιωξαν χρυ-

σαυγίτες από συλλαλητήριο
Ποντίων στη Θεσσαλονίκη
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 

28ης Οκτωβρίου 17 & Θρασυβούλου 2105577744

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Αχαρνές
Ευθυμίου Βάια Δ.

Φιλαδελφείας 157,2130146658

Άνω Λιόσια
Σαμιώτης Ιωάννης Ε. 

Λεωφόρος Φυλής 83 & Θεοφίλου, 2102484303

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. 

Φυλής 1 & Πύλου, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

       Κυριως Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 12 εως 23 βαθμούς

Κελσίου. Υγρασία 49%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου,
Αποστόλων εκ των Εβδομήκον-

τα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουρ-
γού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου

Ωρίωνος

Επίσκεψη των δημάρχων Ασπροπύργου
Νικ. Μελετίου και Ελευσίνας-Μαγούλας

Γεωρ. Τσουκαλά στην Κίνα, καλεσμένοι της
Κινεζικής Κυβέρνησης. 

Το περασμένο Σάββατο αναχώρη-
σαν για την Κίνα αντιπροσωπεία
που την αποτελούσαν έλληνες

Δήμαρχοι που έχουν σχέση με τους χώρ-
ους οπου αναμένονται επενδύσεις Κινε-
ζικών επιχειρήσεων. Ανάμεσα σε αυτούς
είναι και ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
Νικόλαος Μελετίου και Ελευσίνας-
Μαγούλας Γεώργιος Τσουκαλάς οι οποίοι
είναι καλεσμένοι της Κινεζικής Κυβέρν-
ησης. Η παραπάνω επίσκεψη δείχνει
πόσο ενδιαφέρονται οι κινέζοι για τη
σύσφιξη των σχέσεων με τους εν λόγω
δήμους καθως το επόμενο διάστημα
αναμένονται νέες εξελίξεις αναφορικά σε
προγράμματα κινεζικών επενδύσεων στη
χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτές είναι η
αξιοποίηση του εμπορευματικού σταθ-
μού Θριασίου, το λιμάνι του Περάματος
με τις επενδύσεις της Cosco και άλλες
που αναμένεται να αλλάξουν τον επενδυτικό χάρτη της χώρας.
Το σίγουρο είναι ένα. Πως η παραπάνω επίσκεψη δίνει την ευκαιρία στους Δήμους που συμμετέχουν να ανταλλά-
ξουν ιδέες και απόψεις ωστε μέσα απο τις επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα να ανοίξει ο δρόμος για επενδυτικά
σχέδια για την ανάπτυξη τόσο της περιοχής αλλα και της χώρας. 

Ε. Λιάκος 

Συνομιλίες σοκ στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ με μέλη
των Πυρήνων της Φωτιάς περιλαμβάνονται
στους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους που

κατέθεσε σήμερα στον εισαγγελέα ο πρώην αναπληρ-
ωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης.
Έντονη ήταν η αντίδραση κατά του πρώην υπουργού
τόσο από την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γερο-
βασίλη, 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 συνο-
μιλίες που είχαν υποκλαπεί από την ΕΥΠ και την Αντι-
τρομοκρατική, φέρεται να συνομιλούν στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ με φυλακισμένα μέλη της Συνωμοσίας των
Πυρήνων της Φωτιάς.

Μάλιστα, ο κύριος Πανούσης έχει καταθέσει, βάσει των
ίδιων πληροφοριών, ένα απόσπασμα συνομιλιών κατά το
οποίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συζητά με ηγετικό μέλος των
Πυρήνων της Φωτιάς. 

Ακολουθεί ο διάλογος:  

Στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ: Θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε
νομοθετικά: Σάββα Ξηρό, DNA, αποφυλακίσεις, όλα

Μέλος Πυρήνων: Τίποτα δεν κάνετε ακόμα
Στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ: Δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχει και

ο «υπερυπουργός» και αυτός δεν είναι δικός μας
Μέλος Πυρήνων: Καλά κάναμε τότε και του είχαμε

βάλει βόμβα.
Σημειώνεται ότι ο κ. Πανούσης  μιλώντας την Κυριακή Ϊ

είχε αναφέρει ότι οι καταγγελίες του δεν αφορούν σε υπο-
υργούς, όταν δηλαδή μιλούσε για πολιτικά πρόσωπα,
αλλά σε πρόσωπα με πολιτική δράση.

Έντονη αντίδραση από Γεροβασίλη και ΣΥΡΙΖΑ

Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση, με την εκπρ-
όσωπο Όλγα Γεροβασίλη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση
κατά του κ. Πανούση. 

«Ο κ. Πανούσης θα πρέπει να αποδείξει τους ισχυρι-
σμούς του και να εξηγήσει γιατί επί επτά μήνες δεν
ενημέρωσε ούτε τη δικαιοσύνη ούτε την κυβέρνηση για
όλα αυτά που σήμερα καταγγέλλει. Αντ’ αυτού μοιράζει
“διαλόγους” στα μέσα ενημέρωσης» τονίζει η κ. Γερο-
βασίλη και συνεχίζει: 

Πρέπει ακόμα να εξηγήσει γιατί ως αρμόδιος υπουργός
και πολιτικός προϊστάμενος τόσο της ΕΥΠ όσο και της
Αντιτρομοκρατικής δεν έδρασε άμεσα εφόσον εκτιμούσε
ως σοβαρές και αξιόπιστες τις πληροφορίες στις οποίες
σήμερα αναφέρεται. Είμαι βέβαιη ότι η δικαιοσύνη θα διε-
ρευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης.

«Ο κ. Πανούσης επιχείρησε να εμπλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ σε
ιστορίες αστυνομικής μυθοπλασίας», υπογραμμίζει η
Κουμουνδούρου από την πλευρά της και προσθέτει:

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους
οποίους ένας πρώην υπουργός δημοσιοποιεί εκ των
υστέρων τόσο σοβαρές καταγγελίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «ανεξάρτητα από τους λόγο-
υς αυτής της “καθυστέρησης”, θέλουμε να τονίσουμε,
προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι οι κατηγορίες περί δήθεν
διασύνδεσης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία
δεν είναι απλώς αστείες, αλλά χυδαίες και προσβλητικές
και θα αντιμετωπιστούν ως τέτοιες».

Διάλογοι – σοκ στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
με μέλος των Πυρήνων για Πανούση - 
Aντίδραση από Γεροβασίλη και Κουμουνδούρου
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Συνεργασία για τη διαχείριση
απορριμμάτων

Ηδιαχείριση απορριμμάτων βρέθηκε
στο επίκεντρο των συζητήσεων εκπρ-
οσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης

στην 5η Ελληνογερμανική Συνέλευση. «Στην
Ελλάδα ανακυκλώνεται το 17% των σκουπι-
διών, ενώ στη Γερμανία το 60%». 

Οι οδηγίες της ΕΕ αναφορικά με διαχείριση
των απορριμμάτων είναι δεσμευτικές για όλα
τα κράτη μέλη, συνεπώς και για τις περιφέρει-
ες και τους δήμους κάθε χώρας. Ο δήμαρχος
Αγιάς στο νομό Λάρισας, Αντώνης Γκουντάρας
εξηγεί τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα για το
δήμο του: «Στο δήμο μου πρέπει να μειώσω το
χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και το αλουμίνιο
κατά 65% του συνολικού τους βάρους μέχρι το
2020 καθώς και το 40% των οργανικών υλών.» 

Επειδή η Ελλάδα δεν έχει προωθήσει επα-
ρκώς τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών των στόχων έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιούνιο να επι-
βάλλονται πρόστιμα για ενεργούς ΧΑΔΑ, που κανονικά θα έπρεπε να είχαν κλείσει. Επιπλέον συνέπεια της ελληνι-
κής αργοπορίας είναι μεμονωμένοι δήμοι να έχουν βρεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω συσσώρευσης
σκουπιδιών εντός της πόλεως. 

Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν θέμα συζήτησης στο Βερολίνο στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου της Ελληνογερ-
μανικής Συνέλευσης. Στη συζήτηση που διοοργανώθηκε με πρωτοβουλία του πολιτικού ιδρύματος Χάινριχ Μπελ,
το οποίο πρόσκειται στους Γερμανούς Πράσινους, συμμετείχαν Έλληνες και Γερμανοί δήμαρχοι, όπως επίσης ειδι-
κοί για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάδειξη
δυνατοτήτων συνεργασίας. Οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών σε ό,τι αφορά τιην εφαρμογή της ευρωπαϊκής
οδηγίας είναι μεγάλες. 

Ευκαιρίες συνεργασίας 
Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γεράνη στην Ελλάδα ανακυκλώνεται σήμερα μόλις το 17% των απορριμμάτων ενώ στη

Γερμανία, πάνω από το 60%. Όπως πιστεύει ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακε-
δονίας, μια συνεργασία με τη Γερμανία σε αυτό τον τομέα θα ήταν ωφέλιμη. «Μπορεί να είναι ωφέλιμη η συνερ-
γασία μεταξύ αυτοδιοικητικών της Ελλάδας και της Γερμανίας για να αξιοποιήσουμε εμείς ως Έλληνες και ως αυτο-
διοίκηση, πρακτικές που ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια στη Γερμανία και είχαν αποτελέσματα. Με τη μόνη δια-
φορά να μην επαναλάβουμε τα αρνητικά αλλά να κρατάμε μόνο τα θετικά.» 

Αυτή η συνεργασία έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Ένα από τα παρα-
δείγματα είναι ο νομός Λάρισας. Εδώ και ενάμιση χρόνο συνεργάζεται με το δήμο Έτενχαϊμ στη νότια Γερμανία.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας οι δήμαρχοι του νομού επισκέφθηκαν τη γερμανική πόλη όπου ενημερώθη-
καν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με βάση τις εντυπώσεις που αποκόμισαν, επεξεργάστηκαν από κοινού
με τη γερμανική πόλη το σχέδιο μιας προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας η οποία θα υπογραφεί μετά την
ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία και εφόσον έχει ολοκληρωθεί πρώτα ο
περιφερειακός σχεδιασμός στη Θεσσαλία. 

Προτεραιότητα η ενημέρωση των παιδιών 
Μια άλλη συνεργασία που αφορά όλα τα επίπεδα των δημοτικών δραστηριοτήτων είναι αυτή της Θάσου και του

Ρόιτλινγκεν. Απο γερμανικής πλευράς υπεύθυνος συντονισμού είναι ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Χόλγκερ
Ντέμπεκ. Το μέχρι σήμερα σημαντικότερο επίτευγμα αυτής της σύμπραξης είναι η ανατροπή της ως τώρα
ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων στη Θάσο. Ενώ παλιά πρωτοστατούσε η ταφή των σκουπιδιών
σήμερα ο βασικότερος στόχος είναι η πρόληψη και ακολουθούν η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απο-
ρριμμάτων, η ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Η ταφή των απορριμμάτων βρίσκεται στην τελευταία θέση. «Πρό-
κειται για μια πολύ καλή επιλογή για να μειωθεί ο όγκος των υπολειμμάτων, να μειωθούν τα έξοδα και να προ-
στατευθεί το περιβάλλον», αναφέρει ο Χ. Ντέμπεκ. Όπως ανέδειξαν στο Βερολίνο γερμανοί ειδικοί, από τη σωστή
διαχείριση των σκουπιδιών μπορεί να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά. Με την ξεχωριστή συλλογή σκουπιδιών
για παράδειγμα από γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό, εξασφαλίζεται η επικερδής ανακύκλωση πρώτων υλών
και μειώνεται αισθητά ο όγκος των υπολειμμάτων. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι η διαλογή να γίνε-
ται στην πηγή, δηλαδή, οι ίδιοι οι πολίτες να μοιράζουν τα διαφορετικά είδη σκουπιδιών σε ανάλογους κάδους. 

Μια αντίστοιχη προσπάθεια λαμβάνει χώρα στο μεταξύ τη Θάσο, τόσο με την τοποθέτηση διαφορετικών κάδων
όσο και με την ενημέρωση των πολιτών, ξεκινώντας από τα παιδιά. Στόχος του δημάρχου Κωνσταντίνου Χατ-
ζηεμμανουήλ είναι να γίνουν τα παιδιά κατά το γερμανικό παράδειγμα πρωτεργάτες του όλου εγχειρήματος: «Έχω
ξεκινήσει ήδη επισκέψεις στα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια – ακόμη και στους παιδικούς σταθμούς.
Επισκέπτομαι τα νήπια και τους μιλώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον και
το μέλλον τους. Όλα αυτά είναι στοιχεία που απορρέουν από αυτή τη συνεργασία. Αυτή η φιλία έχει βάλει το δικό
της λιθαράκι.»

Κτηματογράφηση περιοχής 17
- Μονομάτι (2η πρόταση)

ΟΔήμαρχος Αχαρνών γνωστοποιεί ότι το Δημο-
τικό 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 προσέ-
λθουν στο Δημοτικό Κατάστημα, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες με σκοπό:

● Να λάβουν γνώση επί των σχεδίων κτηματογράφη-
σης, 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 απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον νόμο.

Συνελήφθη 39χρονος ημε-
δαπός για κατάχρηση σε ασέλ-
γεια και αποπλάνηση παιδιών

κατ’ εξακολούθηση

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 7-11-2015, ένας
39χρονος ημεδαπός, για κατάχρηση σε ασέλγεια
και αποπλάνηση παιδιών κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 7-11-2015, ο δρά-
στης έγινε αντιληπτός από διερχόμενο πολίτη, σε πλατεία
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, να προβαίνει σε
ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο (2) ανήλικων κοριτσιών.

Κληθέντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα
ΔΙ.ΑΣ), εντόπισαν τον 39χρονο και τον προσήγαγαν στην
Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής.

Από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθη-
κε ότι ο συλληφθείς είχε προβεί κατ’ επανάληψη σε ασελ-
γείς πράξεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, δελεάζοντας
τα με την προσφορά μικρών χρηματικών ποσών.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Πειραιά, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκρ-
ιση σε Τακτικό Ανακριτή.

Συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός,
υπεύθυνος εταιρείας, για παράβαση
της νομοθεσίας για την προστασία

του περιβάλλοντος

Συνελήφθη, στις 6-11-2015 το πρωί στον Ασπρ-
όπυργο Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυ-

νσης Ασφάλειας Αττικής, 37χρονος ημεδαπός, προ-
σωρινά υπεύθυνος εταιρείας επιχείρησης εμπορίας
φορτηγών και ανταλλακτικών μηχανημάτων, για παρά-
βαση της Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Αναζητείται η ημεδαπή ιδιοκτήτρια της εταιρ-
είας, κατηγορούμενη για τις ίδιες παραβάσεις.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο - αυτοψία που διενε-
ργήθηκε, με τη συνδρομή Επιθεωρητών Περιβάλλον-
τος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε χώρο οικοπέδου
έκτασης 2 στρεμμάτων, στον Ασπρόπυργο, εντός του
οποίου δραστηριοποιείται η ανωτέρω επιχείρηση, δια-
πιστώθηκε η ανεξέλεγκτη εναπόθεση, σε μη στεγανο-
ποιημένο έδαφος, μεγάλου αριθμού μεταλλικών μερών
οχημάτων καθώς και κινητήρων.

Επιπλέον εντοπίσθηκαν πέριξ αυτών, υγρά απόβ-
λητα από ψυκτικά υγρά αναμεμειγμένα με λάδια μηχα-
νής.

Η διαπιστωθείσα ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και
υγρών αποβλήτων επί του εδάφους, προκαλεί υποβά-
θμιση του περιβάλλοντος με κίνδυνο την ρύπανση του
εδάφους και του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αθηνών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Θα είναι χαρά για την Διοίκηση , τα μέλη του Συλλόγου και της Χορωδίας
μας , η παρουσία σας στο 1ο Χορωδιακό Αντάμωμα που διοργανώνει  ο
σύλλογός μας τη Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ελευ-
σίνας.   Θα περιλαμβάνει τραγούδια ελλήνων συνθετών και παραδοσιακά, θα δια-
ρκέσει λιγότερο του δίωρου και θα συμμετέχουν πέραν της χορωδίας του συλλόγου
μας σχήματα από Πετρούπολη , Μάνδρα, Μέγαρα ,Ν.Πέραμο , Αυλώνα . 

Μια προσπάθεια από τον σύλλογό μας που θα θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας .
Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθούν παραδοσιακά δώρα στους παρε-

υρισκόμενους,  ενώ οθόνες που θα βρίσκονται στο χώρο θα κάνουν το μουσικό μας
ταξίδι στο χρόνο ακόμη πιο όμορφο.

Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απογευματινό.
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Μαξίμου: Πρόοδος στο Eu-
rogroup - Έτοιμα προς

εκταμίευση τα 2 δισ. ευρώ

Στην συνεδρίαση του Eurogroup, επιβεβαιώθηκε το θετικό κλίμα των προηγούμενων
ημερών και αναγνωρίστηκε ρητά η πρόοδος στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμ-
ματος, αναφέρουν κυβερνητικές μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των ΥΠΟΙΚ

της ευρωζώνης. 
Οι ίδιες πηγές, τονίζουν ότι επιβεβαιώθηκε επίσης πως είναι έτοιμα προς εκταμίευση τα 2

δισ. ευρώ της προβλεπόμενης χρηματοδότησης καθώς και τα 10 δισ. ευρώ για την ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών, μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Οι εκκρεμότητες που απομένουν, θα κλείσουν τις ερχόμενες ημέρες στην Αθήνα, σε διαπρ-
αγμάτευση με τους εκπροσώπους των θεσμών, και θα επικυρωθούν σε έκτακτη συνεδρίαση
του  Euro Working Group, έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Επισημαίνεται, τονίζουν από το Μαξίμου, «ότι διαψεύστηκαν όσοι τις προηγούμενες ημέρες
ισχυρίζονταν η σταθερή εμμονή της Ελλάδας στις θέσεις της, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
την πορεία και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης».   

Κατεδάφιση «Χρυσής Ακτής»

Στο γκρέμισμα
του αυθαίρετου
κτίσματος του ε-

στιατορίου «Χρυσή
Ακτή» προχώρησε η
δημοτική αρχή Γλυφά-
δας, σεβόμενη την ανάγ-
κη για τήρηση της νο-
μιμότητας και προ-
στασίας της δημόσιας α-
σφάλειας και υγιεινής.
Πριν από την κατεδάφι-
ση, προηγήθηκε η αφ-
αίρεση αμιάντου που
κάλυπτε περίπου 300
τ.μ. στην οροφή του
κτίσματος και εγκυμο-
νούσε μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η αφαίρεση έγινε σε συνεργασία με ειδική ε-
ταιρία ανακύκλωσης αμιάντου, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές. 

Το εστιατόριο «Χρυσή Ακτή» είχε σταματήσει να λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια. Έκτοτε, το
κτίσμα αυτό στην παραλία της Γλυφάδας έμενε παρατημένο, δημιουργώντας μια εστία μόλ-
υνσης για την πόλη. Παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου και λόγω των εκτεταμένων φθο-
ρών, η παρουσία του συνιστούσε κίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών. 

Το κτίσμα καταλάμβανε, συνολικά, χώρο περίπου ενός στρέμματος. Ο χώρος αυτός, όπως
τόνισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, πλέον θα αποδοθεί στους πολίτες, στο
πλαίσιο της αναβάθμισης και ανάπλασης ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της Γλυφάδας
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής της πόλης την περασμένη άνοιξη.  

Ντάισελμπλουμ: Η κυβέρνηση δε-
σμεύτηκε να «κλείσει» τα κόκκινα δάνεια

εντός εβδομάδας

Σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους Θεσμούς
διαπίστωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ  μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, με τα «αγ-
κάθια» ωστόσο να παραμένουν και να αφορούν τόσο τους πλειστηριασμούς πρώτης

κατοικίας, όσο και τη διακυβέρνηση των τραπεζών.
Ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε πως «έγινε πολύ σημαντική πρόοδος, σημαντική δου-

λειά σε ότι αφορά την  εφαρμογή του προγράμματος. Είναι μία εξαιρετικά συνεργατική διαδι-
κασία με τις δύο πλευρές. Λάβαμε υπόψη το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης και τα stress
tests. Το ύψος των αναγκών είναι μικρότερο από αυτό που περίμεναν οι αρχές. Πρέπει να έχο-
υμε όλα τα μέτρα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα πριν προχωρήσουμε περαι-
τέρω». 

«Ο κ. Τσακαλώτος δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει τα ανοιχτά ζητήματα, όπως ξέρετε αφορούν
τα κόκκινα δάνεια. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την
εβδομάδα» σημείωσε ο κ. Ντάισελμπλουμ.

Κατά τον ίδιο, δύο είναι τα βασικά εκκρεμή ζητήματα: 
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Η διακυβέρνηση των τραπεζών
Ο πρόεδρος του Eurogroup επιβεβαίωσε πως θα συνεδριάσει το EuroWorking Group το α-

ργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, για να διαπιστώσει εάν η Ελλάδα έχει κάνει αρκετά για
να λάβει την δόση ύψους 2 δισ. ευρώ, και μετά τη θετική εισήγηση του EwG, οι ΥΠΟΙΚ της ε-
υρωζώνης θα αναλύσουν εκ νέου την κατάσταση.

Έπειτα, το ΔΣ του ESM θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την αποδέσμευση των χρημάτων
που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Μοσκοβισί: Έχει υλοποιηθεί το 80% των προαπαιτούμενων
Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, έκανε λόγο

για «εξαιρετική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές». Τόνισε πως πρόκειται για μία «εξαιρετικά
καλή διαδικασία, εργαζόμαστε μέρα – νύχτα για να λυθούν τα εκκρεμή ζητήματα».

Ο Επίτροπος εστίασε σε τρία βασικά ζητήματα:
Το πρώτο αφορά τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί, τονίζοντας πως είναι «σημαντικά».
Το δεύτερο, αφορά στα μέτρα – ορόσημα, που όπως είπε «στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν

ολοκληρωθεί (80% είναι το ακριβές ποσοστό, κατά τον κ. Μοσκοβισί).
Το τρίτο είναι τα ανοιχτά ζητήματα. «Υπάρχουν ακόμη κάποια σημεία που πρέπει να κατα-

λήξουμε σε λύση και πρέπει όλες οι πλευρές να κάνουν σημαντικά βήματα σε αυτά τα θέματα
που παραμένουν “ακανθώδη”», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει ο τραπεζικός τομέας να θωρακιστεί ώστε να αρχίσουν οι τράπεζες να ρίχνουν χρή-
ματα στην αγορά» συνέχισε ο κ. Μοσκοβισί και αναφέρθηκε στους πλειστηριασμούς:

Πρέπει να βρούμε λύση που πρέπει να προστατεύει τους ευάλωτους πολίτες. Από την άλλη
δεν θέλουμε να εκμεταλλεύεται αυτά τα μέτρα για να μην πληρώνει. Θέλουμε να καταλήξουμε
σε μία λύση που θα είναι από όλους αποδεκτή. Κόκκινα δάνεια και ανακεφαλαιοποίηση
συνδέονται άρρηκτα.

Ρέγκλινγκ: Λιγότερα από όσα περιμέναμε για την ανακεφαλαιοποίηση
«Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών είναι μικρότερες από ότι περιμέναμε» επεσήμανε

από την πλευρά του ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγ-
κλινγκ, και συνέχισε: 

Το πρόγραμμα αυτό είχε περισσότερα χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες των τραπεζών
απ όσο περιμέναμε. Είναι εξαιρετικά καλό νέο για την Ελλάδα το γεγονός αυτό. Υπάρχουν 10
δισ. που θα αποδεσμευτούν για την Ελλάδα για την ανακεφαλαιοποίηση, αλλά αυτό θα γίνει
μόνο εάν ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα.

Αλλά και στη δήλωση του οργάνου, υπογραμμίζεται η ανάγκη πρώτα να υλοποιηθούν τα
μέτρα και έπειτα θα «ξεκλειδώσουν» οι πόροι που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση.

«Αναμένουμε την ολοκλήρωση όλων των μέτρων στο πρώτο πακέτο με τα ορόσημα καθώς
και τα μέτρα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκ-
λήρωση της ανακεφαλαιοποίησης» αναφέρουν οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης.

Σάλος με τις διακοπές της ΔΕΗ:
«Μόνο στους ασυνεπείς, όχι στους

φτωχούς» λέει η Επιχείρηση

Στο απόλυτο
σκοτάδι έμει-
ναν την περα-

σμένη εβδομάδα πά-
νω από 100.000 οφει-
λέτες της ΔΕΗ, καθώς
ο οργανισμός πια πρ-
οχωρά σε δυναμικές
κινήσεις προκειμένου
να γεμίσουν τα ταμεία,
με τα χρωστούμενα να
φτάνουν 2,3 δισ. ευρώ
και να χτυπούν... κόκ-
κινο, αφού συνιστά την
πιο μεγάλη οφειλή
στην ιστορία του.

Τα στελέχη, μάλιστα, της ΔΕΗ δηλώνουν ότι οι διακοπές θα συνεχίσουν και το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, ως τελευταίο μέσο πίεσης στους κακοπληρωτές. 

Σύμφωνα, με πληροφορίες, η τελευταία εντολή αποκοπής έγινε πριν από 13 μήνες, απέφε-
ρε ζεστό χρήμα στον οργανισμό και αυτό πιστεύουν οι ιθύνοντες ότι θα γίνει και τώρα. 

Ήδη υπάρχει κινητικότητα στις πληρωμές και επαναλειτουργία λογαριασμών, ενώ είναι πολ-
λοί που είναι αυτοί, που μετά από αυτή την εξέλιξη, έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό. 

Σημειώνεται ότι συνολικά οι οφειλέτες υπολογίζονται στα 2,1 εκατομμύρια, ιλιγγιώδες νούμε-
ρο, αν λάβει κανείς υπόψη το σύνολο των παροχών. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργο Αδαμίδη, οι εντολές για διακοπή των πα-
ροχών έχουν ξεκινήσει από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας και αφορούν τόσο επιχειρή-
σεις, οσο και οικιακά τιμολόγια:

Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν να πληρώσουν, αλλά εκμεταλλεύονται την γενικότερη
κατάσταση και δεν το κάνουν. Σε καμία περίπτωση ο οργανισμός δεν κόβει το ρεύμα σε ανθ-
ρώπους άνεργους, σε αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, σε όσους έχουν εν-
ταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, ή σε αυτούς που έχουν προχωρήσει, ήδη σε κάποιο διακανο-
νισμό και απλά έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν. Οι περισσότεροι στους οποίους κόβεται
το ρεύμα είναι «έχοντες».

Ο ίδιος, μάλιστα, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτοί που έχουν να πληρώσουν απλά δεν το
κάνουν, γιατί επιλέγουν να δώσουν τα χρήματά τους σε άλλα καταναλωτικά αγαθά, απο-
καλύπτοντας ότι σε μία από τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας, το Διδυμότειχο, το ποσοστό
αυτών που δεν πληρώνει λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι 30%, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στη
Ρόδο υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί κατά 79%. Το ίδιο και στην Κρήτη, όπου το ποσοστό
είναι λίγο χαμηλότερο, 72%.

Έχουν μαζευτεί τόσο πολλές οφειλές, που αν ο οργανισμός δεν προχωρήσει σε διακοπές,
ως μέσο πίεσης για αυτούς τους κακοπληρωτές, απλά μαθηματικά σε λίγο καιρό θα καταρρ-
εύσει ο οργανισμός. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να γίνει μια τέτοια κίνηση, γιατί το μάρ-
μαρο μέχρι τώρα πληρώνουν οι καλοπληρωτές. Είναι καιρός να πληρώσουν και αυτοί που
πρέπει.

Ταυτόχρονα, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ Ανδρέας Πετσίνης μιλά για «αυτόματο
σύστημα διακοπής του λογαριασμού, το οποίο από μόνο του «ξεκαθαρίζει» τους φτωχούς και
τους πραγματικά έχοντες ανάγκη, βλέπει το προφίλ τους και εφόσον εκπληρώνονται κάποια
συγκεκριμένα κριτήρια, τότε μόνο κόβονται οι λογαριασμοί. 

«Στην ουσία πρόκειται για ασυνεπείς οφειλέτες, όχι για φτωχούς» υπογραμμίζει. 
Πάντως και τα δύο στελέχη αποφεύγουν να διευκρινίσουν το ποσό οφειλής πάνω από τα ο-

ποίο κόβεται το ρεύμα στους κακοπληρωτές. «Μιλάμε για μεγάλα ποσά από συσσωρευμένο-
υς λογαριασμούς, συνήθως πάνω από 1000 ευρώ» καταλήγουν. 

Οι πληροφορίες, θέλουν, τους οφειλέτες που χρωστούν λογαριασμούς πάνω από 1000 ε-
υρώ και πάνω από 8 μήνες να βρίσκονται κυρίως στο στόχαστρο...
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Τροχαίο με απανθρακωμένο
οδηγό στον Ασπρόπυργο

Tροχαίο δυστύχημα
σημειώθηκε τα
ξημερώματα στον

Ασπρόπυργο, όταν οδηγός που
κινείτο στην οδό Παπαφλέσσα,
έχασε τον έλεγχο του
αυτοκινήτου του και έπεσε σε
κολόνα, με αποτέλεσμα το όχημα
να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο άτυχος άδνρας
εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και
ανασύρθηκε λίγα λεπτά
αργότερα από την Πυροσβεστική
απανθρακωμένος. 

Στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης η ΕΣΕΕ

Συμμετοχή του εμπορικού κόσμου στις κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που προγρ-
αμματίζονται για την ε-
ρχόμενη Πέμπτη, αποφ-

άσισε το ΔΣ της Ελληνικής Συνο-
μοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), έ-
πειτα όμως από σχετικές αποφά-
σεις των τοπικών συλλόγων και
Ομοσπονδιών.

«Πάγια θέση της ΕΣΕΕ,
σημειώνεται, είναι να διαφυλάσ-
σεται ως τελευταίος προμαχώνας
το κλείσιμο των καταστημάτων
μας και να μην θεωρείται ως η
πλέον δραστική συνδικαλιστική
αντίδραση, αφενός επειδή συνε-
πάγεται μεγάλο τίμημα μόνο για τους μικρομεσαίους εμπόρους, και αφετέρου επειδή δεν τηρ-
είται από όλους τους άλλους κλάδους της αγοράς».

Η ΕΣΕΕ πρότεινε επίσης στους φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομέ-
νων την πραγματοποίηση κοινής συνέντευξης Τύπου για την αυξημένη φορολογία φυσικών και
νομικών προσώπων που συνεπάγονται τα νέα μέτρα του τρίτου μνημονίου, τις δυσοίωνες ε-
ξελίξεις στον ασφαλιστικό χάρτη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους
και τα «κόκκινα» δάνεια.

Νέα φωτογραφία με τους δράστες του ξυλοδαρμού
του έδωσε στη δημοσιότητα ο Γ. Κουμουτσάκος

Στο μήνυμα που συνο-
δεύει την φωτογραφία, ο
κ. Κουμουτσάκος αναφ-

έρει: «Ο χρόνος περνάει. Οι ε-
υθύνες πολιτικών και υπηρε-
σιακών αρμοδίων μεγαλώνουν
και βαραίνουν. Σε λίγο θα είναι α-
σήκωτες».

Υπενθυμίζεται ότι πέντε άτομα
ταυτοποιήθηκαν από την
Αστυνομία για συμμετοχή στον
ξυλοδαρμό του βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κο-
υμουτσάκου, το απόγευμα της
Πέμπτης στο Μνημείο του Αγνω-
στου Στρατιώτη. Ο ένας από αυτούς συνελήφθη την Παρασκευή στο Ιλιον, ενώ σε βάρος και
των υπολοίπων τεσσάρων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφά-
λειας που διεξάγει την έρευνα.

Χειροπέδες σε 53χρονη για
απόπειρα αρπαγής ανηλίκου

Αναζητείται μια νεαρή γυναίκα

Συνελήφθη, στη Βάρη
Αττικής, 53χρονη Ρομά
για απόπειρα αρπαγής

ανηλίκου κατά συναυτουργία,
ενώ αναζητείται για την ίδια υπόθ-
εση μία νεαρή Ρομά.

Το περασμένο Σάββατο,
γυναίκα πήγε με τον 3χρονο γιό
της σε σούπερ μάρκετ, στην περ-
ιοχή της Βάρης. Όταν μπήκε στο
κατάστημα έχασε για λίγο τον γιο
της, με αποτέλεσμα η αναζ-
ητούμενη νεαρή Ρομά, να αρπά-
ξει το παιδάκι από το χέρι και να
το αναγκάσει να βγει μαζί της από
το κατάστημα.

Τη σκηνή είδε η μητέρα του 3χρονου, η οποία βγήκε αμέσως από το κατάστημα και πήρε το
γιό της από τη Ρομά, η οποία ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε το ανήλικο με το δικό της παιδί. Στο πε-
ριστατικό παρενέβη η συλληφθείσα, η οποία επιτέθηκε φραστικά στη μητέρα του ανηλίκου και
σε τρίτους που είχαν προστρέξει στο σημείο, υπερασπιζόμενη την αναζητούμενη, στην οποία
παρέδωσε ένα παιδί που είχε στην αγκαλιά της ισχυριζόμενη ότι είναι δικό της.

Η νεαρή Ρομά, εκμεταλλευόμενη τη σύγχυση που επικράτησε, αποχώρησε από το σημείο
και μετά από λίγο έφυγε και η συλληφθείσα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν άμεσα στο σημείο και έπειτα από αναζητήσεις προ-
σήγαγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και την 53χρονη,
την οποία αναγνώρισε ανεπιφύλακτα η παθούσα, ως τη συνεργό της αναζητούμενης Ρομά.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος την παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή.

Νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές
στο δήμο Ιλίου

Στην πιστοποίηση 14 παιδικών χαρών στην επικράτειά του, με βάση το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, προχώρησε μέσα σε ενάμιση χρόνο ο δήμος Ιλίου. Συγκεκριμένα, το 2014
πιστοποιήθηκαν 9 παιδικές χαρές ενώ 5 έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση μέσα στο

2015.
Επιπλέον, σε ελάχιστο διάστημα αναμένεται να λάβουν πλήρη άδεια ότι πληρούν τις προ-

διαγραφές ακόμα 4 παιδικές χαρές ενώ έχουν ήδη γίνει οι διαδικασίες για την πιστοποίηση και
των υπολοίπων. Σημειώνεται, ότι όσες παιδικές χαρές δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμα στο δή-
μο Ιλίου έχουν τεθεί ήδη εκτός λειτουργίας, μέχρι να υπάρξουν οι προυποθέσεις επαναλειτο-
υργίας τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστο-
ποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του δήμου, ενός εκ των διαπιστευμένων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο
Διαπίστευσης καθώς και της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της αποκεντρω-
μένης διοίκησης. Όσες παιδικές χαρές δε διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφ-
ραγιστούν ή να ξηλωθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ατυχήματα που μπορεί να
συμβούν στις παιδικές χαρές της περιοχής τους, ακόμα και αν αυτές έχουν σφραγιστεί ως α-
κατάλληλες. Ο κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παι-
δικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτο-
υργία τους και σε περίπτωση που ορισμένα παιχνίδια δεν είναι ασφαλή οφείλει να τα αποξ-
ηλώσει.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο δήμος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη ακόμα και αν έχει τοποθ-
ετήσει πινακίδα, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη.
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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

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ    ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΜΟΥ

Ηδιάθεση για κα-
τασκηνωτική ζωή
και παιχνίδι οδήγ-

ησε στον Άγιο Κωνσταντίνο
Σάμου 30 Οδηγούς (παιδιά
11 έως 14 ετών) από τα Το-
πικά Τμήματα Ελευσίνας,
Μεγάρων και Καρλοβασίου
Σάμου. Ένα εισιτήριο με
προορισμό την περιπέτεια.
Ένα επινοημένο «πλήρω-
μα καραβιού» που βρέθηκε
και αυτό μυστηριωδώς στο
νησί με σκοπό να «οδηγή-
σει» τους οδηγούς στην πε-
ριπέτεια.

Για 10 ημέρες, από 1 έως 10 Αυγούστου 2015 οι Οδηγοί που συμμετείχαν στην κατασκήνω-
ση έκαναν βουτιά στη γνώση, βουτιά στη φιλία, βουτιά στη διασκέδαση, βουτιά στη φύση, βου-
τιά στην προσφορά, βουτιά στην περιπλάνηση, βουτιά στην ιστορία, βουτιά στη δημιουργία,
βουτιά στη καταγάλανη θάλασσα!

Μερικές από τις δραστηριότητες με τις οποίες οι Οδηγοί ασχολήθηκαν στο δεκαήμερο ταξίδι
τους ήταν:

Να μάθουν και να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με ανιχνευτικά, να γνωρίσουν το σα-
μοθήριο, να δουν το καπλάνι, να φτιάξουν σανδάλια, να οργανώσουν και να παίξουν το δικό το-
υς κουκλοθέατρο για τα παιδιά του Άγιου Κωνσταντίνου, να περπατήσουν ως τα Σεϊτάνια, να ε-
πισκεφτούν το Αρχαιολογικό και το Παλαιοντολογικό μουσείο, να χορέψουν και να τραγουδή-
σουν, να βρουν τον χαμένο χαμαιλέοντα, και να αγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης για γνώση
και διασκέδαση!

Οι Οδηγοί αποχαιρέτησαν την κατασκήνωση κατενθουσιασμένοι και υποσχέθηκαν να αν-
ταμώσουν σύντομα στο πανέμορφο νησί που τους φιλοξένησε και που πέρασαν τόσο όμορφ-
ες στιγμές που θα μείνουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη τους.

Το Αρχηγείο της κατασκήνωσης θα ήθελε να ευχαριστήσει μέσα από την καρδιά του τον Δή-
μο Σάμου, την εταιρία Μπισκότων Παπαδοπούλου, τα Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης και τα Το-
πικά Τμήματα Ελευσίνας, Μεγάρων, Καρλοβασίου για την πολύτιμη βοήθειά τους, ώστε να στε-
φθεί η κατασκήνωση με επιτυχία.

Επεισόδια και αποδοκιμασίες
Κακήν-κακώς έδιωξαν χρυσαυγίτες από

συλλαλητήριο Ποντίων στη Θεσσαλονίκη

Νέο επεισόδια σε
συλλαλητήριο
των Ποντίων,

αυτή τη φορά στην πλα-
τεία Αριστοτέλους της
Θεσσαλονίκης. Διαδηλω-
τές επιτέθηκαν σε μέλη
της Χρυσής Αυγής, α-
παιτώντας να φύγουν από
τη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τον δικ-
τυακό τόπο της Θεσσα-
λονίκης «seleo.gr», ανά-
μεσα σε αυτούς που
δέχτηκαν το μένος των
διαδηλωτών ήταν και ο δημοτικός σύμβουλος Αρτέμης Ματθαιόπουλος, καθώς και ο βουλευ-
τής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Χατζησάββας, οι οποίοι με κλωτσιές αναγκάστηκαν να απο-
μακρυνθούν από το άγαλμα Βενιζέλου. 

Η αστυνομία επενέβη για να περιορίσει τα επεισόδια.
Σε ανακοίνωσή της, η Χρυσή Αυγή τονίζει: «Με αφορμή ένα μεμονωμένο ατυχές περιστατικό

αναρωτιόμαστε αν τα κανάλια και τα κόμματα του λεγόμενου 'συνταγματικού τόξου' θα επι-
δείξουν ανάλογη ευαισθησία και θα εκδώσουν ανακοινώσεις καταδίκης, όπως κάνουν αστα-
μάτητα τα τελευταία 24ωρα κατά της Χρυσής Αυγής. »

Κλειστά μουσεία και αρχαιο-
λογικοί χώροι την Πέμπτη

Κλειστά θα είναι μου-
σεία και αρχαιολογικοί
χώροι την Πέμπτη 12
Νοεμβρίου, καθώς η
Πανελλήνια Ένωση
Υπαλλήλων Φύλαξης
Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ)
κάλεσε τα μέλη της να
συμμετάσχουν στην πα-
νελλαδική απεργία.

Σε σημερινή της ανα-
κοίνωση η ΠΕΥΦΑ καλεί
τα μέλη της να συμμε-
τάσχουν στην 24ωρη
πανελλαδική απεργία
που έχουν προκηρύξει η
ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ.

«Ως εκ τούτου τα μου-
σεία και οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι κλειστοί εκείνη την ημέρα», καταλήγει η ανακοίνωση της
ΠΕΥΦΑ.
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Δήμος Ιλίου : Με ρεαλιστικό προυπο-
λογισμό το 2016

Ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και ενσωματωμένος αναπόφευκτα στο γενικότερο πλαίσιο
της σφιχτής οικονομικής διαχείρισης που επιτάσσει η κρίση, είναι ο προϋπολογισμός
δήμου Ιλίου για το 2016, ύψους 36.644.000 ευρώ, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

από το δημοτικό συμβούλιο.
Τις επιμέρους αναλύσεις των στοιχείων του έκανε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Νίκη

Βομπιράκη, η οποία τόνισε ότι κύρια κατεύθυνσή του είναι η κάλυψη των κοινωνικών και λειτο-

υργικών αναγκών ενώ παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη συνετή διαχείριση των δι-
αθέσιμων οικονομικών πόρων.

Σκιαγραφώντας το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος επεσήμανε
ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε μια περίοδο, όπου το τομείς της δημό-
σιας ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν πληγεί από τις συνέπειες της μακράς και βαθ-
ιάς κρίσης.

«Η όποια προσπάθεια υπονομεύεται από τις πρωτοφανείς περικοπές στους κεντρικούς
πόρους, καθώς και σε δραστηριότητες και έργα ενώ επιχειρείται μια συστηματική ανατροπή
των κεκτημένων και διοικητική και οικονομική υποβάθμιση των ΟΤΑ. Οι τοπικοί προϋπολογι-
σμοί διαρκώς συρρικνώνονται, τη στιγμή που οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται λόγω των οι-
κονομικών πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά αλλά και από τη συνεχή μεταφορά αρμοδιο-
τήτων στους δήμους, χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων» σημείωσε. Χαρακτήρισε,
επίσης, ορατό πλέον τον κίνδυνο της αδυναμίας των δήμων να ανταποκριθούν στις ανάγκες
τους.

Ειδικότερα, για το δήμο Ιλίου, ο κ. Ζενέτος υπογράμμισε ότι το 2015 η δημοτική αρχή κλήθη-
κε να λειτουργήσει με αυξημένες δαπάνες και, περίπου, 2.500.000 ευρώ λιγότερα έσοδα.

Συγκεκριμένα:
• Οι ΚΑΠ μειώθηκαν σε ποσοστό 4%, «για να μπορούν να ισοσκελίσουν προϋπολογισμό οι

προβληματικοί δήμοι. Αφαιρέθηκε, δηλαδή, από το δήμο Ιλίου ποσό 361 χιλιάδων ευρώ, για να
δοθεί σε δήμο που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του».

• Δε δόθηκε επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ενώ το ύψος των παρακρ-
ατηθέντων πόρων ανέρχεται στο 1.210.000 ευρώ.

• Δεν εισπράχθηκε το ποσό των 445 χιλιάδων ευρώ για τις συλλογικές αποφάσεις (ΣΑΤΑ)
• Υπολείπεται η είσπραξη ποσού 55.000 ευρώ για το 2014-2015 από την ΕΕΤΑ για τους βρ-

εφονηπιακούς σταθμούς ενώ ο δήμος Ιλίου έχει καλύψει τη μισθοδοσία του προσωπικού από
ίδιους πόρους, όπως θα κάνει και για το 2015-2016.

• Δεν έχουν εισπραχθεί τέλη λαϊκών αγορών ύψους 204.000 ευρώ καθώς και ο φόρος ζύθ-
ου 33.000 ευρώ που είχε προυπολογιστεί.

«Είμαστε εδώ δυνατοί και μάχιμοι, διεκδικώντας τα αυτονόητα που επιβάλλεται να διασφα-
λιστούν ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη συνεχή αβεβαιότητα. Ως δημοτική αρχή, χρόνια τώρα, πρε-
σβεύουμε τη συνετή διαχείριση των πόρων, λειτουργώντας με ρεαλιστικό σχέδιο και προγρ-
αμματισμό, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Λειτουργούμε
ως ένας καλός οικογενειάρχης, ο οποίος με νοικοκυρεμένη διαχείριση και κατάλληλη αξιο-
ποίηση των χρημάτων που διαθέτει, φροντίζει να έχει χρήματα στην άκρη για μια ώρα ανάγ-
κης» επεσήμανε ο δήμαρχος Ιλίου.

Καταψήφισε η αντιπολίτευση
Μπάμπης Καούκης, Δημοτική Ισοπολιτεία
«Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό κενού περιεχομένου, με την έννοια ότι περιέχει τα έξο-

δα μισθοδοσίας και τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, μοιρασμένα σε αμέτρητους κωδικούς
και πολλές σελίδες. Δεν περιλαμβάνει τις επιλογές εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην άρση των αδιεξόδων του Δήμου, έναν προϋπολογισμό χωρίς φιλοσοφία, χωρίς προσα-
νατολισμό, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς όραμα».

Κώστας Κάβουρας, Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης
«Θα πρέπει για τη σύνταξη του προϋπολογισμού να πραγματοποιείται μακρά διαβούλευση

με τους πολίτες. Αποτελεί πραγματικότητα ότι η ποιότητα των υπηρεσιών του δήμου είναι πά-
νω από το μέσο όρο αλλά έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Δεν έχει νόημα να συζητά-
με για έναν προϋπολογισμό που θα αναμορφωθεί στο 50% στο τέλος του έτους. Υπάρχει πρ-
όβλημα με τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίνετε».

Σταυρούλα Τσίτσου, Λαϊκή Συσπείρωση
«Ο προϋπολογισμός του 2016 κινείται στον ίδιο στόχο με τους κυβερνητικούς στόχους του

μεσοπρόθεσμου, της δημοσιονομικής πειθάρχησης και των μνημονίων όλων των κυβερνή-
σεων. Το πλαίσιο είναι ενιαίο και καταναγκαστικό. Οι δήμοι είναι αναπόσπαστο τμήμα του κρά-
τους και τίποτε αυτοδιοικητικό δεν υπάρχει».

Παναγιώτης Κουτσιανάς, Αριστερό Σχήμα Ιλίου
«Ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2016 είναι ένας προϋπολογισμός άδικος, αντιλαϊκός

και μη συμμετοχικός, που ενισχύει την ανταποδοτικότητα και τη μετακύλιση της κρίσης στους
ίδιους τους δημότες»

ΣΕΒ: Ενισχύθηκαν τα σημάδια επιστροφής
της οικονομίας σε ομαλή τροχιά

Τα σημάδια επιστροφής της ελληνικής οικονομίας σε ομαλή τροχιά ενισχύθηκαν τον
Οκτώβριο και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μετά την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων. Τονίζει ω-

στόσο παράλληλα ότι η οικονομία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα πολλές προκλήσεις ώστε να ε-
πανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του οικονομικής δραστηριότητας με τίτλο «οι ελληνικές
επιχειρήσεις αντέχουν, προσαρμόζονται… και αναμένουν κυβερνητικές αναπτυξιακές δρά-
σεις!» επισημαίνει ότι ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο τα σημάδια επιστροφής της ελληνικής οικο-
νομίας σε ομαλή τροχιά, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που σχετίζονται
με τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, τη ρευστότητα, την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό
σύστημα και την ασκούμενη οικονομική πολιτική.

Τονίζοντας τη σημασία της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για την πραγματι-
κή οικονομία, σημειώνει ότι «η επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένεται να α-
νατρέψει άρδην επί τω βελτίω το οικονομικό κλίμα και να τονώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες, έχοντας ως βάση τις πρόσφατες θετικές ε-
ξελίξεις».

Συγκεκριμένα για τις θετικές εξελίξεις που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο αναφέρει ότι τα
στοιχεία που ανακοινώθηκαν δείχνουν ότι: 

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κέρδισε επιπλέον χαμένο έδαφος τον Οκτώβριο του 2015
(86,5 μονάδες από 83,1 τον Σεπτέμβριο), ύστερα από τη μεγάλη πτώση τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδο αρκετά χαμηλότερο από εκείνο που
βρισκόταν κατά το πρώτο 6μηνο του έτους, με τους επιμέρους δείκτες (παραγωγή, εξαγωγές
και προσδοκίες προσλήψεων) στην παραγωγική οικονομία να εμφανίζουν σχετική αδυναμία.

Ο ρυθμός επιδείνωσης των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων περιορίστηκε σημαν-
τικά, με τον δείκτη PMI να παρουσιάζει μεν άνοδο (στις 47,3 μονάδες έναντι 43,3 μονάδων τον
Σεπτέμβριο), αλλά να παραμένει και κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που σηματοδοτεί ά-
νοδο δραστηριότητας, για 14ο συνεχόμενο μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή και ιδίως η μεταποίηση χωρίς καύσιμα επιδεικνύει αντοχές τον
Αύγουστο του 2015 (+4,8%), ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι εξαγωγές χωρίς καύσι-
μα (+6,8%), αν και τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός ανόδου τους εξασθενεί σημαντικά (+1,9%). Πα-
ράλληλα, η υποχώρηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων περιορίστηκε
σημαντικά (-0,9% τον Αύγουστο έναντι -6% τον Ιούλιο).

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό επιδεικνύουν επίσης αξιοσημείωτες επιδόσεις τον Αύγουστο
(+7,3%), ως αποτέλεσμα αύξησης των αφίξεων (+2,8%) και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι
(+4,5%). Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2015 οι εισπράξεις ανήλθαν στα €10,4 δισ.
(+7,1%), ενώ οι αφίξεις ξεπέρασαν τους 16,9 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 15,3 εκατ. περίπου ταξι-
διώτες κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (+10,6%).

Τον Σεπτέμβριο του 2015 μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, που αναζητούν εργασία, ε-
ξέλιξη που ενδεχομένως σχετίζεται και με την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Παρόλα αυ-
τά το ποσοστό ανεργίας παραμένει προσκολλημένο σε υψηλό επίπεδο (25% τον Ιούλιο του
2015).

Η απομάκρυνση της αβεβαιότητας των προηγούμενων μηνών τον Σεπτέμβριο του 2015,
καθώς επίσης και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών ως αποτέλεσμα των capital con-
trols, συνέβαλαν στον περιορισμό της εκροής καταθέσεων των νοικοκυριών (-€199 εκατ. τον
Σεπτέμβριο από -€937 εκατ. τον Αύγουστο) και την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων των
επιχειρήσεων (+€702 εκατ.). Ωστόσο, η καθαρή ροή χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα ε-
ξακολουθεί και τον Σεπτέμβριο να είναι αρνητική (-€293 εκατ.), σε συνέχεια αρνητικής καθαρής
ροής -€710 εκατ. τον Αύγουστο.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν θετικές εξελίξεις, καταδεικνύοντας την προσπάθεια προ-
σαρμογής των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφ-
ωθεί, σημειώνει ο ΣΕΒ. 

Παρόλα αυτά, προσθέτει, η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα πολλές προκ-
λήσεις ώστε να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πραγματικότητα αυτή αναδεικ-
νύεται από διάφορα στοιχεία όπως:

Οι αποπληθωριστικές πιέσεις συνεχίζουν και τον Σεπτέμβριο του 2015, με πτώση του γενι-
κού δείκτη τιμών -1,7%. Οι τιμές υποχωρούν για πάνω από 30 συνεχόμενους μήνες, ενώ χαρ-
ακτηριστική είναι η άνοδος μόνο στα τρόφιμα (+3,7%), τα ποτά (+2,4%) και τα ξενοδοχεία/ε-
στιατόρια (+1,8%), αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του ΦΠΑ που επιβλήθη-
κε τον Αύγουστο του 2015 σε αυτές τις κατηγορίες.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά -1,6% το β' τρίμηνο του 2015, κυρίως
λόγω της αύξησης των πληρωμών φόρων (+7,6%) και της μείωσης των παροχών ασθένειας
και λοιπών παροχών [περίπου 500 εκατ. ευρώ (-53,3%)], ενώ τα πρωτογενή εισοδήματα (α-
μοιβές, μισθοί κλπ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα (-0,1%). Επίσης, το ποσοστό καθαρής α-
ποταμίευσης (καθαρή αποταμίευση προς καθαρό διαθέσιμο εισόδημα) των νοικοκυριών
μειώθηκε σε -23,8% (-20,6% το Β’ 3μηνο του 2014).

Οι ακαθάριστες επιχειρηματικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν μείωση το β'
τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (-4,5%).

Στον τομέα της ναυτιλίας, η τάση μείωσης του εμπορικού στόλου με ελληνική σημαία, που ε-
μφανίστηκε για πρώτη φορά πριν λίγους μήνες, σταδιακά εδραιώνεται (-1,7% τον Αύγουστο
του 2015), την ώρα που η μείωση του ναυτιλιακού συναλλάγματος φτάνει στο 50% μετά τον
Ιούνιο, ως αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας και της δραματικής μείωσης της δρα-
στηριότητας στη ναυλαγορά, όπως αποτυπώνεται στα ιστορικά χαμηλά του δείκτη Baltic Dry In-
dex.

Η μεγάλη μείωση των εισαγωγών, η οποία συνεχίστηκε τον Αύγουστο (-8,4%) αποτελεί πρ-
οειδοποίηση για πιθανή αποδυνάμωση της παραγωγής και των εξαγωγών το επόμενο διά-
στημα.

Παράλληλα, οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία αποτυπώνονται
στις τελευταίες προβλέψεις της ΕΕ, η οποία κάνει λόγο για ύφεση -1,4% το 2015, ενώ προβλέ-
πει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από το κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε το 2015 θα δια-
ρκέσουν και το 2016, καθώς η οικονομική ύφεση θα διαμορφωθεί στο -1,3%, προσθέτει ο ΣΕΒ. 

Παράλληλα, η ΕΕ προβλέπει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα κινηθεί πτωτικά το 2015 και το
2016 (-1,3% και -1,7% αντίστοιχα), όπως και οι επενδύσεις (-10,2% το 2015 και -2% το 2016),
ενώ η ανεργία θα αρχίσει να μειώνεται μόνο από το 2017 και μετά.
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Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Κακό-
βουλο λογισμικό «παρακολουθεί» κινητά

Ιστοσελίδα επιτρέπει
στους «κυβερνοεγ-
κληματίες» να αποκ-

τήσουν μη εξουσιοδοτ-
ημένη πρόσβαση σε
συσκευές κινητών τηλε-
φώνων με ειδικού τύπου

Την προσοχή των
πολιτών εφιστά η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος, για ιστοσελίδα, στην
οποία είναι διαθέσιμο
λογισμικό απομακρυ-
σμένης πρόσβασης σε
συσκευές κινητής τηλεφ-
ωνίας, με ειδικού τύπου λειτουργικό. Το λογισμικό της ιστοσελίδας αποτελεί ένα από τα
πιο πρόσφατα εργαλεία, που εμφανίστηκαν στην ελεύθερη αγορά με χαμηλό κόστος,
εύχρηστη γραφική επαφή χρήστη και με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμη εφαρμο-
γή.

Όπως τονίζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το λογισμικό αυτό σύντομα
εξελίχθηκε σε ένα χρήσιμο εργαλείο για διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, καθώς επιτρέ-
πει στους «κυβερνοεγκληματίες» να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε
συσκευές κινητών τηλεφώνων με ειδικού τύπου λειτουργικό, χωρίς οι κάτοχοί τους να το
αντιληφθούν. Οι δυνατότητες αυτού του εργαλείου είναι πολλαπλές και εύκολα κατα-
νοητές ακόμη και σε χρήστες χωρίς τεχνικές γνώσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο χρήστης του
μπορεί:

•Να μεταφέρει αρχεία από το κινητό στον υπολογιστή και αντιστρόφως.
•Να σβήσει αρχεία από το κινητό.
•Να δει τις ιδιότητες των αρχείων του κινητού.
•Να δει όλα τα μηνύματα της συσκευής.
•Να στείλει μήνυμα (sms) από τη συσκευή.
•Να προσθέσει μήνυμα (sms) στη συσκευή.
•Να σβήσει μήνυμα (sms) από τη συσκευή.
•Να ακούσει τις συζητήσεις μέσω κλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω του κιν-

ητού.
•Να αντλήσει τα αρχεία καταγραφής των κλήσεων.
•Να πραγματοποιήσει κλήσεις μέσω της συσκευής.
•Να διαχειριστεί τη λίστα των επαφών.
•Να ακούσει «ζωντανά» τους ήχους του χώρου από το μικρόφωνο της συσκευής και

να τους καταγράψει.
•Να δει το ιστορικό της πλοήγησης στο διαδίκτυο.
•Να δει την τελευταία τοποθεσία (GPS location) της συσκευής.
•Να δει όλες τις εφαρμογές που «τρέχουν» στη συσκευή και να προσθέσει νέες

Πως θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ κατά
τη γενική απεργία της Πέμπτης

Ακινητοποιημένοι
θα είναι την
ερχόμενη Πέμ-

πτη οι συρμοί του μετρό,
ο προαστιακός σιδηρόδρ-
ομος και τα τρένα λόγω
της συμμετοχής των
εργαζομένων στην 24ωρη
γενική απεργία που έχουν
εξαγγείλει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Οι εργαζόμενοι σε ηλεκ-
τρικό σιδηρόδρομο, τραμ,
λεωφορεία και τρόλεϊ
συμμετέχουν στην απε-
ργία με στάσεις εργασίας.

Ειδικότερα, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (ΗΣΑΠ) και το τραμ δεν θα λειτουργούν από
την έναρξη της βάρδιας έως τις 10 π.μ. και από 4 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.

Τα λεωφορεία και τρόλεϊ δεν θα κινούνται από τις 5:00 π.μ. έως τις 9:00 π.μ. και από
τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Μοσκοβισί: Μπορεί να επιτευχθεί συμφ-
ωνία, αν όχι σήμερα, τις επόμενες ημέρες

Αισιόδοξος ότι θα
υπάρξει συμφ-
ωνία με την

Ελλάδα «αν όχι στο
σημερινό Eurogroup,
μέσα στις επόμενες
ημέρες» εμφανίστηκε ο
ευρωπαίος επίτροπος
Πιερ Μοσκοβισί, προσε-
ρχόμενος στο
Eurogroup.

Όπως υπογράμμισε ο
κ. Μοσκοβισί, η δυναμι-
κή παραμένει «θετική»,
τα «περισσότερα» από
τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρώτο σετ προαπαιτούμενων έχουν υλοποιηθεί και
υπάρχει πνεύμα «συνεργασίας».

Επιπλέον, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα,
είπε πως είχε «εποικοδομητικές» συναντήσεις, μεταξύ άλλων, και με τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

«Η βούληση είναι εκεί, το ίδιο και το πνεύμα συμβιβασμού», υπογράμμισε ο Γάλλος
επίτροπος και προσέθεσε ότι «δεν είμαστε μακριά» από μια συμφωνία, αλλά χρειαζό-
μαστε «λίγο δρόμο ακόμα».

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.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ
Η ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΖΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΑΒΤΣΕΝΚΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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H ομάδα Eleusis2021 στα πλαίσια υποβολής του
φακέλου για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 καλεί όλους

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

μυστικά.

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

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

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

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

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

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

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

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

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

δράση.

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

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

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

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

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

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

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

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

υποβάλλεται στα τέλη Νοεμβρίου.

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

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

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

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

«συνήθειες» της.

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

φωτογραφίες είναι οι εξής:

Μέγεθος 20 Χ 30
Ανάλυση 300dpi

Μορφή αρχείου jpeg

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

απεικονίζει καθώς και να αναφέρεται η θεματική κατηγορία στην οποία
υποβάλλεται

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

φωτογραφήσεις.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΛΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΩΜΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΔΟΥΚΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΟΟΣΑ: Μείωση ανεργίας - Αύξηση
ιταλικού ΑΕΠ - Θετική επίδραση των

μεταρρυθμίσεων Ρέντσι

Μείωση της ανε-
ργίας στην
Ιταλία για το

2016 «βλέπει»  ο ΟΟΣΑ.
Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του οργανισμού ο
δείκτης πρόκειται να μει-
ωθεί από το φετινό 12,3%,
στο 11,7% το 2016 και στο
11% το 2017. 

Σύμφωνα άλλωστε με
τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ
για το ιταλικό ΑΕΠ, προβ-
λέπεται αύξηση τόσο το
2016 όσο και το 2017, που
θα κυμανθεί στο 1,4%. Η
δε σχέση του δημόσιου χρέους της χώρας επί του ΑΕΠ, μετά το φετινό 134,3%, αναμέ-
νεται να μειωθεί στο 133,5% την ερχόμενη χρονιά και στο 131,8% το 2017.

Θετικά αποτιμά εξάλλου ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
αφενός μεν την μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στην οποία προχώρησε η
κυβέρνηση Ρέντσι, στα πλαίσια της οποίας διευκολύνονται οι μονιμοποιήσεις αλλά και
οι απολύσεις, καθώς και τις φοροελαφρύνσεις για τις νέες προσλήψεις οι οποίες «είχαν
ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των νέων συμβάσεων αορίστου χρό-
νου και διεύρυναν συγχρόνως το δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης».

«Μια αναγνώριση σαν κι αυτή είναι οπωσδήποτε σημαντική και ωθεί την κυβέρνηση
στο να συνεχίσει την πορεία της», σχολίασε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ιταλίδα υπουργός
αρμόδια για τις μεταρρυθμίσεις Μαρία Έλενα Μπόσκι.

Δικαιώματα ανάλογα του θρησκευτικού
γάμου σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια

Με άλλες διατάξεις
καταργείται το
κατώτερο πλαφόν

για αποζημίωση σε βάρος
του Τύπου για συκοφαντικά
δημοσιεύματα που ήταν 10
χιλιάδες ευρώ

Δικαιώματα ανάλογα των
ζευγαριών που έχουν επιλέ-
ξει τον γάμο θα έχουν στο
εξής και τα ζευγάρια που
συνάπτουν σύμφωνο
συμβίωσης το οποίο επεκ-
τείνεται με τις νέες διατάξεις
και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης το
σύμφωνο συμβίωσης στο εξής θα επιλέγεται και από ομόφυλα ζευγάρια ως τρόπος
συμβίωσης και θα παράγει όλα σχεδόν τα δικαιώματα που έχουν όσοι συνάπτουν γάμο,
πλην της υιοθεσίας τέκνων, θέμα που θα απασχολήσει το υπουργείο στο μέλλον.

Δικαιώματα, κληρονομικά, φορολογικά και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου θα ρυθμίζον-
ται για τους συνάπτοντες σύμφωνο συμβίωσης όπως τόνισε ο υπουργός κ. Παρασ-
κευόπουλος, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διατάξεις. Μεταξύ
αυτών ρυθμίσεις, για τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας, ενώ με άλλες διατάξεις ενισχύεται η αντιρατσιστική νομοθεσία με την
πρόβλεψη ότι ρατσιστικά θα θεωρούνται τα εγκλήματα όχι μόνον που βασίζονται σε
ρατσιστικό κίνητρο, αλλά και εκείνα που αντικειμενικά έχουν ρατσιστικά αίτια καθώς
στηρίζονται στις διακρίσεις σε φυλή η θρησκεία.

Αδίκημα ο διαχωρισμός ανθρώπων βάσει φύλου 
Σημαντικές είναι και οι διατάξεις που ποινικοποιούν για πρώτη φορά συμπεριφορές

που διαχωρίζουν πολίτες με βάση το φύλο, την ιδεολογία ή θρησκεία από φιλανθρωπι-
κές δράσεις, όπως συσσίτια η αιμοδοσίες, καθώς θα προβλέπεται ότι τέτοιες συμπερ-
ιφορές θα είναι ποινικά διωκόμενες σε βαθμό πλημμελήματος.

Παράλληλα με άλλες διατάξεις επεκτείνεται η χρήση του συστήματος γεωεντοπισμού
(βραχιολάκι) και σε άλλες κατηγορίες πλην φοιτητών και αναπήρων κρατουμένων, ενώ
για την επιβολή του μέτρου σε υπόδικους στο εξής δεν θα χρειάζεται η κρίση του αρμό-
διου ανακριτή παρά μόνον του Συμβουλίου της Φυλακής στο οποίο μετέχει εισαγγελέας.

Διατάξεις για τον Τύπο
Με άλλες διατάξεις καταργείται το κατώτερο πλαφόν για αποζημίωση σε βάρος του

Τύπου για συκοφαντικά δημοσιεύματα που ήταν 10 χιλιάδες ευρώ και η αποζημίωση θα
ξεκινά από μηδενική βάση και θα επαφίεται στη δικαστική κρίση.

Επίσης επανέρχεται η δυνατότητα της διόρθωσης των συκοφαντικών δημοσιευμάτων
εκ μέρους του Τύπου στον οποίο δίδεται σχετική προθεσμία 20 ημερών και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει επανόρθωση τότε ο θιγόμενος θα μπορεί να προσφεύγει
στη δικαιοσύνη.

Άλλες διατάξεις ρυθμίζουν θέματα δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών
γραμματέων.
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Ο Αίας Παραλίας 3-2 στο γειτονικό
ντέρμπι τον Κριό

Υστερα απο ένα
δ ρ α μ α τ ι κ ό
παιχνίδι στο

γήπεδο παραλίας στο γει-
τονικό ντέρμπι του Ασπρ-
ιπύργου ο Αίας επικράτ-
ησε 3-2 του Κριού.

Προηγήθηκε η ομάδα
του Κριού στο 6' με τον
Ρέππα  για να ισοφαρίσει
ο Αίας στο 52' με τον Λιό-
λιο. Οι γηπεδούχοι ξανα-
πήραν προβάδισμα στο
σκόρ με τον Βλάχο 74',
για να φέρει το μάτς στα
ίσια ο Τόλας 81'. Το τελικό 3-2 σημείωσε με εύστοχο κτύπημα πέναλτι στο 88' ο Μούτας.

Διαιτητής ο Μπούρδος. Βοηθοί: (Μηλιώνης-Μάντης)
ΑΙΑΣ: Κατσαπρίνης, Παπαδόπουλος Α.(46’ Σιέττος), Βλάχος, Αμπαζάι, Πλάκας, Ανδρ-

ουτσόπουλος(76’ Βόλεφ, 84’ Ντούρος), Νέτσος, Παπαδόπουλος Χ., Μούτας, Κλογκέρι,
Λιόλιος.

ΚΡΙΟΣ: Σαμσίδης, Ρούσσος, Καλοϊδάς(63’ Πέππας), Μπολονάκης, Σίνος Γ., Σύρος,
Βαλμάς, Κόλλιας(77’ Παπαδόπουλος), Ρέππα, Τόλας, Βάντζος(80’ Πουμπουλίδης).

Φωνάζει ο Πυρρίχιος για την διαιτησία
0-0 με τον Λέοντα

ΟΠ υ ρ ρ ί χ ι ο ς
Ασπροπύργου
μετά από ένα

μέτριο παιχνίδι παρ-
αχώρησε λευκή ισοπαλία
στο Λέοντα.

Οι γηπεδούχοι διαμα-
ρτύρονται για ένα πέναλτι
που δεν έδωσε ο διαιτ-
ητής της αναμέτρησης
Παπαχρήστος στο 75’ σε
ανατροπή του Φωτιάδη
μέσα στην περιοχή.
Βοηθοί: (Φούρκας-
Πανουτσάκος).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Στεφανίδης, Καλαϊτζίδης, Μερκάι, Μαυροδόντης, Παντελής, Αποστολό-
πουλος(52 Μαυρίσης) ,Γραμματικόπουλοε(46’ Ιωακιεμίδης, 77’ Φαμελιάδης), Λευκό-
πουλος, Αντωνίου, Φωτιάδης, Ελευθεριάδης.

ΛΕΩΝ: Μολταβάν, Μιχαηλίδης(46’ Σαχσανίδης), Διονυσάτος(46’ Μπελέσκας), Σαβ-
βίδης, βαβάτσικος, Καμαρίτης, Μηνοσιάν, Μανάφας(66’ λ.τρ. Βελέντζας), Ματουσιάκ,
Συμεωνίδης, Αγγελιδάκης.

Ο Αστέρας Μαγούλας 2-0 τον
Ηρακλή Ελευσίνας

ΟΑστέρας Μαγούλας
χάρις σε γκόλ του
Μονέ(5’ πέναλτι) και

Τσιάνος(80’) επικράτησε στο γήπε-
δο της Νέας Περάμου του Ηρακλή
Ελευσίνας με 2-0.

Διαιτητής ο Κουντουριώτης.
Βοηθοί: (Οικονόμου-Πιπή).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσακιλτζίδης,
Αξιώτης(75’ Μπόικα), Τσορ-
τανίδης(86’ Παροτσίδης), Άγγος,
Μουρούτσος, Δρούγος, Μουράτι,
Τσολερίδης(80’ Χατζαντωνάκης),
Πέππας, Κατσάφαρος, Πλάτανος.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Νικολάκης, Τσαπίδης, Θεοδωρόπουλος, Στύλα, Μπάκας, Πανιτσίδης(78’
Τσιάνος), Μπέχλης(55’ Λίλο), Έβερετ, Μονέ, Τούσης, Γκίννης(90’ Λογοθέτης).

Ολική ανατροπή ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 2-1
άλωσε τη Νέα Πέραμο

ΟΠΑΟΚ Μάνδρας του Βαγγέλη
Μπάρδη έκανε ολική ανατρο-
πή και επικράτησε στη Νέα

Πέραμο της τοπικής ομάδος με 2-1.
Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 35'

με τον Μπριλή για να ισοφαρίσει στο
53' ο Μανώλης(αυτογκόλ). Το τελικό 1-
2 σημείωσε ο Ανδρέας Παπακωνσταν-
τίνου 63'.

Αποβλήθηκαν απο τον διαιτητή
Χρόνη οι: Πατσιονίδης(Ν.Π) 75' και
Πέτρου ΠΑΟΚΜ) με 2η κίτρινη.

Διαιτήτευσε ο Χρόνης. Βοηθοί: (Κορέστη-Πιπή).
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Τσολιάκος, Γεωργιάδης, Λημνιάτης, Πατσιονίδης,

Μανώλης, Φωτίου Π., Καραγιάννης(65’ Λουκίδης), Μπιρολής(70’ Φωτίου Γ.), Νάκος(46
Σεβαστής), Καμπόλης.  

ΠΑΟΚ: Τσέπερης, Κακοσίμος, Στέρπης, Κουβίδης, Πέτρου, Θεοδωρόπουλος, Κόρ-
μαλης(62’ Κοπαλάς), Μπόνο, Καζαντζίδης(82’ Ρζιάι), Παπακωνσταντίνοθ, Γκιόκας(56’
Λάσκος).

Aκάθεκτη η Ζωφριά 1-0 τον Ασπρόπυργο...
..

ΗΖωφριά του Γιώργου Αδάκτυλου  συνεχίζοντας τις έξοχες εμφανίσεις της
ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ενωσης Πανασπροπυργιακού Δόξας με 1-0 και
οδηγεί την κούρσα στην Α΄Κατηγορία.

Το τέρμα που έδωσε το τρίποντο σημείωσε στο 32' ο Παπανικολάου. Η ομάδας  της
Ενωσης είχε δοκάρι στο 55' με τον Μειμαρίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποβλήθηκε στο 80' απο τον διαιτητή Δημόπουλο ο Κλήμης
της Ζωφριάς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ τραυματίστηκε στο 68' σοβαρά στο χέρι ο
Ντεντέι της τοπικής ομάδος με αποτέλεσμα να πάθει κάταγμα στον καρπό του χεριού
του  και να διακομισθεί στο Αττικό Νοσοκομείο.

Διαιτητής ο Δημόπουλος. Βοηθοί: (Οικονόμου-Μάναλης).
ΖΩΦΡΙΑ: Χρόνης, Κλήμης, Χάρμπαλης(62’ Πλατανιάς), Πουλικίδης, Σταγάκης,

Σταμούλης, Κουμουλίδης, Ρεφενδάριος(57’ Βλαχάβας), Παπανικολάου, Γεγές,
Ντεντέι(69’ λ.τρ. Ντόκα).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Βανδώρος, Ευσταθιάδης(90’ Κυρίλιου), Φραγκόπουλος, Βάσης,
Στεφανίδης, Νάκας, Γεωργιάδης, Κουσίδης, Μεϊμαρίδης, Καλογρίδης, Βασιλειάδης.

Σκόνταψε ο Σκορπιός 2-2 με τον
Αστέρα Ανω Λιοσίων

Στο γειτονικό
ντέρμπι της Β'
κατηγορίας ο

Αστέρας Ανω Λιοσίων και
ο Σκορπιός Φυλής ανα-
δείχθηκαν ισόπαλοι στο
γήπεδο πανοράματος 2-
2.

Προηγήθηκε η ομάδα
της Φυλής με τον Τσο-
λακίδη 15' για να ισοφα-
ρίσουν οι γηπεδούχοι στο
48' με τον Πολιάκοβ. Στην
συνέχεια οι γηπεδούχοι
ξαναπήραν προβάδισμα
στο σκόρ με το Νησίδη 71' για να φέρει το μάτς στα ίσια ο Βασιλείου 78'.

Η ομάδα του Σκορπιού είχε δύο δοκάρια με τους: Σπηλιώπουλο(29’) και Παρτσινέ-
βελο(φάουλ 75’).

Ο Αστέρας διαμαρτύρεται για πέναλτι στον διαιτητή της αναμέτρησης Νάκο σε ανα-
τροπή του Δαμιανόπουλου 85'. Στο πρώτο ημίχρονο ο εν λόγω ρέφερι απέβαλε από τον
πάγκο τον προπονητή του Αστέρα Γιώργο Θηβαίο.

Διαιατητής ο Νάκος. Βοηθοί: (Πλάκας-Κρετσίμος).
ΑΣΤΕΡΑΣ: Δαμιανόπουλος Ε., Παπαϊωάννου, Βασιλείου, Θηβαίος, Σμαΐλης, Τσο-

λακίδης(60’ Καλαμιώτης Δ.), Δαμιανόπουλος Γ.(93’ Καλλίνικος), Σιδηρόπουλος, Πολιά-
κοβ, Χρυσίδης, Θεοδωρόπουλος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Χάζλαρης, Γκετσάι, Σουλιώτης, Μπελάλης, Μπήκας(85’ Κωνσταντόπου-
λος), Κατσίβελας, Νησίδης, Ελεύθερος(46’ Θάνος), Κίτσας(60’ Παρτσινέβελος),
Σπηλιώπουλος, Χατζηγιάννης.
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Δυσοίωνες προβλέψεις ΟΟΣΑ: Ύφεση
και το 2016 και εκτίναξη του χρέους

Ύφεση έως το
2017 προβλέ-
πει έκθεση του

ΟΟΣΑ για την Ελλάδα,
λίγες ημέρες μετά τη
δημοσιοποίηση των
αντίστοιχων προβλέψεων
της Κομισιόν.

Στις εξαμηνιαίες προβ-
λέψεις του ο Οργανισμός
αναφέρει ότι η ύφεση
στην Ελλάδα θα ανέλθει
στο 1,4% εφέτος και στο
1,2% για το 2016. Από
τον Ιούνιο, ωστόσο, η
ελληνική οικονομία θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης της τάξης του 0,1% και το ποσοστό
αυτό θα ανέβει στο 2,3% το 2016.

«Η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της
φοροδιαφυγής, είναι αναγκαίο στοιχείο της προσπάθειας αυτής. Η ανακεφαλαιοποίηση
του τραπεζικού συστήματος, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η άρση
των κεφαλαιακών ελέγχων θα διευκόλυνε τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς και θα
άνοιγε έτσι τον δρόμο για την ανάπτυξη. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων θα
βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Οι μεταρρ-
υθμίσεις στη δημόσια διοίκηση θα μείωναν το ρυθμιστικό βάρος και θα αύξαναν την
ικανότητα των κοινωνικών προγραμμάτων να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους»,
τονίζει ο ΟΟΣΑ.

Το χρέος, την ίδια ώρα, εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, καθώς -σύμφωνα με τους
αναλυτές του ΟΟΣΑ- θα αγγίξει το 190% το 2015, ενώ το 2016 θα εκτιναχθεί στο 200%.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο οι αντίστοιχες προβλέψεις μιλούσαν για 187,9% το 2015
και 187,6% το 2016.

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις και για την ανεργία η οποία θα φτάσει το 25,2% φέτος
(τον Ιούνιο η πρόβλεψη ήταν για 25,7%) για να μειωθεί στο 24,8% το 2016 (από 24,7%
η πρόβλεψη του Ιουνίου).

Σε επίπεδο ευρωζώνης, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 1,5% φέτος,
1,8% το 2016 και 1,9% το 2017.

ΟΠΑΠ: Ο φόρος στα παιχνίδια θα
πλήξει τα δημόσια έσοδα

Ενδεχόμενη επιβολή τέλους ή
φόρου στα παιχνίδια του
ΟΠΑΠ θα επηρεάσει άμεσα

την παικτική δραστηριότητα, εκτιμά ο
γενικός διευθυντής Εταιρικής Επικοι-
νωνίας του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστο-
φόρου.

Ο κ. Χριστοφόρου επισημαίνει ότι θα
μειωθούν κατά πολύ οι στήλες που
συμπληρώνονται από τους παίκτες και
κατά συνέπεια θα πληγούν τα δημοσιο-
νομικά έσοδα, καθώς θα μειωθεί το
ποσό που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τη συμμετοχή του κατά 30%στα ακαθ-
άριστα έσοδα της εταιρείας. Επιπλέον, θα μειωθεί ο εταιρικός φόρος που καταβάλουν η
ΟΠΑΠ και το δίκτυο των πρακτόρων της, καθώς και ο φόρος των νικητών.

Σχετικά με τις αντιδράσεις των πρακτόρων σχετικά με την επιβολή αυτού του φόρου
ή τέλους, ο γενικός διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας του ΟΠΑΠ τονίζει ότι είναι δεδο-
μένο πως οποιοδήποτε τέλος ή φόρος στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ θα έχει άμεσες αρνητι-
κές επιπτώσεις στο δίκτυο της εταιρείας, το οποίο θα πληγεί σημαντικά. Οι 4.500 πράκ-
τορες, οι οικογένειές τους και περισσότεροι απο 20.000 εργαζόμενοι στα πρακτορεία θα
βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικότατα προβλήματα, καθώς δεν θα μπορούν να αντα-
πεξέλθουν σε αυτά τα νέα δεδομένα και για το λόγο αυτό αλλά για πολλούς ακόμη λόγο-
υς η ΟΠΑΠ είναι κάθετα αντίθετη με αυτή την ιδέα.

Ο κ. Χριστοφόρου αναφέρει ότι ο ΟΠΑΠ έχει ενημερώσει την κυβέρνηση για την μη-
αποδοτικότητα του τέλους ή του φόρου αυτού, καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες
που θα επιφέρει ενώ παράλληλα, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα πλή-
ξουν τον παράνομο τζόγο που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται στα έξι δισ. ευρώ. Συνεπώς,
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τη μάστιγα του παράνομου τζόγου τα οφέλη του
ελληνικού δημοσίου θα είναι πολύ μεγάλα και πιο αποτελεσματικά από το μέτρο που
αναφέρεται.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφόρου, ο ΟΠΑΠ στη διάρκεια της κρίσης έχει συνεισφέρει
τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Aποτελεί τον μεγαλύτερο φοροδότη
στην χώρα μας, αποδίδοντας μόνο για το 2014, 570 εκατ. ευρώ.

Πρόσφατα προχώρησε στη διάσωση του ελληνικού ιπποδρόμου καταβάλλοντας 40
εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότ-
ητας παρέδωσε το πρώτο μέρος ενός μεγάλου έργου που είναι η ανακαίνιση των παι-
διατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και ταυ-
τόχρονα υποστηρίζει χιλιάδες παιδιά μέσω του καινοτόμου προγράμματος αθλητικών
ακαδημιών.

ΓΓΔΕ: Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαρια-
σμοί για έλεγχο σε καταθέσεις και κινήσεις

Εγκύκλιο με την
οποία ορίζεται το
νομικό πλαίσιο

των φορολογικών
ελέγχων εξέδωσε ο νέος
Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων, Γιάν-
νης Μπάκας, όπου
τονίζεται ότι κάθε προ-
σαύξηση της περιουσίας
σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς, θα πρέπει να
αποδεικνύεται με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται
ότι στις μεταφορές
χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εξετάζονται και διερευνάται ο
λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών, αφού
προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα. Ωστόσο, αν κάποιος χρήματα από
έναν τραπεζικό λογαριασμό και τα μεταφέρει σε έναν άλλο τραπεζικό λογαριασμό, τα
χρήματα αυτά δεν συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο εισόδημα, αλλά θα πρέπει να το
αποδείξει. 

Από τον έλεγχο μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οι συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν
από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιου-
σιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή η επανα-
κατάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους λογαριασμούς.

Η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται
από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται κέρδος από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως τέτοια κατά τον έλεγχο, δηλαδή με 33%.

Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί πολλές φορές ότι ελεγκτές, κατά τον υπολογισμό των
αναλήψεων και των καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ενός ελεγχόμενου, χαρ-
ακτήριζαν «πρωτογενή κατάθεση» ακόμη και τα χρήματα που είχε κάνει ανάληψη κάποι-
ος, αλλά τα κατέθεσε όλα ή μέρος αυτών μετά από κάποιες μέρες ή και μήνες. 

Η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ τονίζει στους ελεγκτές ότι: «Δεν αντίκειται στη φορολογική δια-
δικασία η ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή
του συνόλου αυτών και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμός για τη διαδικασία
κίνησης χρηματικών κεφαλαίων». 

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, πάντως, ότι ο έλεγχος για προσαύξηση περιουσίας θα
οδηγήσει σε «κοστούμι» φόρων, καθώς και στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί μπερδέ-
ματα σε περιπτώσεις δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών. Και αυτό γιατί στην
εγκύκλιο ορίζεται ότι πρέπει να ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή, τον
δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να καταβάλει ποσά που επικαλείται
ο φορολογούμενος, καθώς και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τέλη χαρτοσήμου, φόρος γονικής παροχής,
φόρος δωρεάς κ.λπ.).
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Πανούσης: Έδωσα ονόματα - Ο Τσίπρ-
ας με προστάτεψε με την απομάκρυνση 

Στον Άρειο Πάγο έφτασε το πρωί ο Γιάννης Πανούσης όπου παρέδωσε όλα τα
στοιχεία της σοβαρής υπόθεσης απειλών προς το πρόσωπό του από στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Κατέθεσα το σύνολο των στοιχείων που έχω για την υπόθεση. Κατά την άποψή μου
προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Έδωσα ονόματα. Η Δικαιοσύνη να στηρίξει το κράτος
δικαίου και τη δημοκρατία από το παρακράτος. Αφού το πολιτικό σύστημα δεν κατάφε-
ρε να ξεπεράσει τα καρκινώματά του, είναι η ώρα της Δικαιοσύνης, τόνισε σε δηλώσεις

του εξερχόμενος ο κ. Πανούσης.
Ο κ. Πανούσης εκτός από ονόματα και έγγραφα, κατέθεσε και απομαγνητοφωνημέ-

νες συνομιλίες. «Δεν θυμάμαι να είχα κάποια διαφωνία σχετικά με αυτά τα θέματα με
τον κ. Πανούση» σχολίασε από πλευράς του ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασ-
κευόπουλος σε συνέντευξη Τύπου. 

O πρώην υπουργός κατέθεσε και στους εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς στο πλαίσιο
της ήδη υπάρχουσας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για ζητήματα διαφθοράς στους
κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Ο Αλέξης Τσίπρας με τίμησε δυο φορές, μια που με έβαλε στη κυβέρνηση και μια
που με έβγαλε για να με προστατέψει», δήλωσε ο κ. Πανούσης  εξερχόμενος από το
γραφείο της κυρίας Ράικου, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε
τις βαριές καταγγελίες του για πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ και επέλεξε να απευθυνθεί στην
Δικαιοσύνη για να τα λύσει.

Είπε επίσης ότι κατά την γνώμη του οι δύο υποθέσεις (καταγγελίες και διαφθορά)
συνδέονται υπόγεια, και κατέληξε λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο κ. Τσίπρας με
τίμησε δυο φορές μια που με έβαλε στην κυβέρνηση, και μια που δεν με έβαλε για να
με προστατεύσει.»

Μου ζητήθηκε να προσθέσω νέα στοιχεία στην έρευνα για το κύκλωμα εκμετάλλευ-
σης μεταναστών, στο οποίο εμπλέκονται στελέχη του Λιμενικού, της ΕΥΠ, ίσως και της
ΕΛ.ΑΣ. Αναμένεται πλέον η τελική εκδοχή της δικαιοσύνης. Υπάρχει, θεωρώ και εκφ-
ράζω προσωπική άποψη, υπόγεια διασύνδεση ανάμεσα στη μία και στην άλλη υπόθε-
ση με συγκεκριμένα πρόσωπα. Να αποφευχθεί η αίσθηση εντολής συγκάλυψης από
πιθανές κρίσεις, που θα ήταν άστοχες.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 65χρονος υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να εμπλέκεται
στο κύκλωμα, υποσχόμενος ότι με τις διασυνδέσεις του μπορούσε να κάμψει εμπόδια
που είχε η δράση του κυκλώματο επιδιώκοντας τον «διωγμό» του κ. Πανούση.

Ποιους... φωτογραφίζει
Οι καταγγελίες και περιγραφές Πανούση φωτογραφίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρό-

κειται για άτομα που επισκέπτονταν συχνά κυρίως στις φυλακές Κορυδαλλού κατηγορ-
ούμενους και δεσμεύονταν για διάφορες ευνοϊκές ενέργειες στα αιτήματά τους ή για ειδι-
κή μεταχείρισή τους. 

Στο πρώην υπουργό ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επιστολή στο Indymedia
καθώς θεωρεί περίεργο τα φυλακισμένα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς να
τον στοχοποιούν την στιγμή που έχει φύγει εδώ και μήνες από το υπουργείο. Παράλ-
ληλα, ο κ. Πανούσης επικοινώνησε με τον νυν υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν.
Τόσκα, ο οποίος τον ρώτησε εάν χρειάζεται περαιτέρω φύλαξη και του ζήτησε να τον
ενημερώσει προσωπικά για οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτει ώστε να ξεκινήσει και ο
ίδιος έρευνα.

Οι αντιδράσεις
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιχελογιαννάκης ζήτησε σήμερα να μάθει αν υπηρετεί

τρομοκράτες χαρακτηρίζοντας τον κ. Πανούση αξιόπιστο άνθρωπο.
Μετά και την... παραίνεση του Μαξίμου να προσφύγει στην Δικαιοσύνη, ο Γιάννης

Πανούσηςπήγε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη για να της
παραδώσει τον φάκελο με όλα τα ονόματα και τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για
την υπόθεση.

Είναι μεγάλο θρίλερ αυτό. Επισκιάζει το νέο Τζέιμς Μποντ κατά πολύ. Τον σβήνει από
τον χάρτη. Γιατί τα έχει όλα μέσα. Μόνο μεσαιωνική στοά δεν έχει. Τρομοκρατία, πολι-
τικούς... Δεν το ξέρω, δήλωσε σήμερα στο Mega o βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΓιώργος Βαρ-
εμένος. 

Τα περισσότερα από τα στοιχεία είχαν γνωστοποιηθεί στον πρωθυπουργό εδώ και
τέσσερις μήνες σύμφωνα και με τον διοικητή της ΕΥΠ.

«Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, ενώ πολλά από τα αναφερόμενα στα έγγραφα πρό-
σωπα κοσμούν και πάλι πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσα στον συμβολαιογράφο
τα σχετικά στοιχεία διότι πιστεύω ότι καταρχήν το θέμα είναι πολιτικό» δήλωσε ο κ.
Πανούσης.

Φέρχοφστατ: Πρόθυμος για μετα-
ρρυθμίσεις ο Τσίπρας

«Πρόθυμο να υλο-
ποιήσει τις μετα-
ρρυθμίσεις»,θεω-

ρεί τον Αλέξη Τσίπρα ο
Γκι Φερχοφστατ, ο
οποίος βρίσκεται στην
Αθήνα. 

Σε συνέντευξή του στο
Έθνος ζητεί από τον
έλληνα πρωθυπουργό,
να μεταρρυθμίσει την
αγορά εργασίας στην
Ελλάδα, προκειμένου να
γίνει η ελληνική κοινωνία
πιο ανταγωνιστική, ενώ
τάσσεται υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, μέσω της δημιουργίας ενός
μηχανισμού αμοιβαιότητας του χρέους. 

Τονίζει μάλιστα πως η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει με κάθε κόστος την παραμονή
της Ελλάδας στο ευρώ, ενώ αναφέρεται στα σενάρια περί επιστροφής στη δραχμή ως
«παιχνίδια με τη φωτιά». 

Επίσης, ο κ. Φέρχοφστατ είναι ιδιαίτερα επικριτικός όσον αφορά τον ρόλο της ΕΕ στο
Προσφυγικό και ζητά τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών συνόρων και περιπολιών της
Ακτοφυλακής.

«Όχι» Ντάισελμπλουμ - Σόιμπλε για τη
δόση: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις»

Και επισήμως έκλεισε το
ζήτημα της εκταμίευση
της δόσης, καθώς ο

Γερούν Ντάισελμπλουμ ξεκαθ-
άρισε ότι δεν θα αποφασιστεί
στο σημερινό Eurogroup.
Όπως είπε, υπάρχουν ακόμα
ανοιχτά θέματα και ο χρόνος
πιέζει. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι
δεν πρόκειται να υπάρξει συμφ-
ωνία στο σημερινό Eurogroup
για την Ελλάδα, έστειλε και ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. 

«Η Ελλάδα δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για να πάρει την επόμενη δόση των 2 δισ. ευρώ» τόνισε ο γερμανός
ΥΠΟΙΚ. 

Προσερχόμενος στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου συνεδριάζει το
Eurogroup, τόνισε ότι υπάρχει πίεση χρόνου, ανοιχτά ζητήματα, ενώ έστειλε μήνυμα ότι
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι η πρώτη προτεραιότητα στην ελληνική οικο-
νομία.

Σύμφωνα με τον κ. Ντάισελμπλουμ:
Έχει γίνει πολλή δουλειά στο ζήτημα των τραπεζών, αλλά υπάρχουν ακόμα ανοιχτά

ζητήματα για να κλείσει η συμφωνία. Υπάρχει πολλή πίεση χρόνου.
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Eurogroup πρόσθεσε ότι και από την ελληνική πλε-

υρά έχει γίνει πρόοδος, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν. 
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:
Ο χρόνος που έχουμε είναι λίγος. Πρέπει να κάνουμε κάποιες θεμελιώδεις κινήσεις.

Αυτό που δεν πρέπει να διακδυνευθεί με τίποτα είναι η διαδικασία της ανακεφαλαιο-
ποίησης των τραπεζών. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα.
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

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

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

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

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ

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

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

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

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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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 Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015


