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ππεείίρρααμμαα  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ

ττεελλεειιώώννεειι  ττηηνν  ΚΚυυρρ--
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Τσίπρας:
Ματώσαμε

προκειμένου
να σταματήσει
ο λαός μας να
ματώνει, γιατί

ήταν η υπόσχε-
ση που δώσα-

με και την
τηρήσαμε

μέχρι τέλους»

Θεοδωράκης:
Δεν θα γίνουμε
δεκανίκι - Δεν
θα θέσω θέμα

πρωθυπουργού

Καμμένος: Θα διαψεύσο-
υμε τους δημοσκόπους,
θα μπούμε στη Βουλή

Το Μπλάνκο καίει
το Φλαμπουράρη…

Του Βασίλη Στεφάνου

Λαφαζάνης: Δεν είμαστε
εμείς οι δραχμιστές, οι
άλλοι είναι ευρωλάγνοι

Ρομά από τα Άνω
Λιόσια, τώρα και…
τεχνικοί της ΔΕΗ!

Ρευστό εκλογικό σκηνικό δείχνει και
το νέο κύμα δημοσκοπήσεων
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Γαβαθά Αργυρώ Π. 

Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Άνω Λιόσια
Σταμοπούλου Ειρήνη Ι.

Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη,
2102472352

Αχαρνές
Σταμοπούλου Ειρήνη Ι.

Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη,
Σ2102472352

Χαϊδάρι
Λάαζερ Δέσποινα Ν. 

25ης Μαρτίου 58 & Ζάππα, 210532224

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 21 εως 32
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 35%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία
Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμ-
υλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού
των Ακτών

«Μ α τ ώ σ α μ ε
προκειμένου
να σταματή-

σει ο λαός μας να
ματώνει, γιατί ήταν η
υπόσχεση που
δώσαμε και την τηρή-
σαμε μέχρι τέλους»
τόνισε σήμερα από
τον Άγιο Νικόλαο ο
πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας, που επισ-
κέφθηκε το Λασίθι.

«Είμαι απολύτως
σίγουρος πως ο
Ελληνικός λαός για
μια ακόμη φορά θα
διαψεύσει τα μηνύμα-
τα των δημοσκοπή-
σεων που προδια-
γράφουν ένα ντέρμπι» πρόσθεσε και
μίλησε για βέβαιη νίκη και μεγάλη
διαφορά.

Επανέλαβε το δίλημμα «ποιος
πρέπει να κυβερνά τον τόπο το παλιό
από το παλιό ή μια κυβέρνηση που
θα δίνει μάχες; Μια κυβέρνηση που
θα ξεσκεπάσει τη λίστα Λαγκάρντ ή
αυτούς που θα την κουκουλώσουν»
όπως είπε.

Αφού χαρακτήρισε ως κρίσιμη την
εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει
ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο για τα
υπόλοιπα τέσσερα χρόνια σημείωσε:
«Θέλω να σας ζητήσω τούτη αυτή
φορά όχι να δώσετε μια δεύτερη
ευκαιρία, αλλά να δώσετε τη
δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η
πρώτη ευκαιρία. Διότι δεν είχαμε τη
δυνατότητα να προχωρήσομε και να
ολοκληρώσιμε και να υλοποιήσιμε το
έργο μας».

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε
ότι ήταν μεγάλη μας προσπάθεια να
συγκρουστούμε προκειμένου να
διεκδικήσομε προοπτική και διέξοδο
για τον τόπο και τον λαό.

Ακόμα, τόνισε ότι «από την πρώτη
στιγμή κάποιοι είχαν σχεδιάσει την
πρώτη προσπάθεια της Αριστεράς
να κυβερνήσει τον τόπο, να είναι μια
μικρή παρένθεση. Είχαν σχεδιάσει
την χρηματοπιστωτική ασφυξία, αλλά
και την μεγάλη παγίδα της 12ης Ιου-
λίου, την παγίδα αποπομπής της
χώρας από το ευρώ. Ματώσαμε
προκειμένου να σταματήσει ο λαός
μας να ματώνει, γιατί ήταν η υπόσχε-
ση που δώσαμε και την τηρήσαμε
μέχρι τέλους. Τώρα, ζητάμε τη
συνέχεια να μη μείνει μετέωρη αυτή η
προσπάθεια μας».

Οι μάχες που έχουμε μπροστά
μας, συνέχισε, παραμένουν μεγάλες

και δύσκολες με εμπειρία και αποφα-
σιστικότητα και με τη στήριξη του
λαού μας θα δώσαμε και αυτές τις
μάχες.

Αναφερόμενος στη μάχη της δια-
πραγμάτευσης, είπε ότι δόθηκε με
παλικαριά και αποφασιστικότητα
λέγοντας: «Σταθήκαμε όρθιοι στις πιο
δύσκολες στιγμές. Και εκείνο που
πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ακόμη
και αν κάποιοι σε ρίξουν κάτω να
σηκωθείς και να παλεύεις να μην το
βάλλεις κάτω και αυτό είναι το μήν-
υμα που δίνει ο Ελληνικός Λαός».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στις
συνθήκες των τελευταίων και ανέφε-
ρε το τι υλοποιήθηκε μιλώντας για
δείγματα γραφής.

Τέλος, χαρακτήρισε ως γούρι για
τον ίδιο να περνά κατά τις προεκλογι-
κές εκστρατείες από τον Άγιο Νικό-
λαο.

Τσίπρας: Ματώσαμε προκειμένου να στα-
ματήσει ο λαός μας να ματώνει, γιατί ήταν

η υπόσχεση που δώσαμε και την
τηρήσαμε μέχρι τέλους»

Θεοδωράκης: Δεν θα γίνουμε δεκανίκι -
Δεν θα θέσω θέμα πρωθυπουργού

«Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε δεκανίκι» τόνισε ο επι-
κεφαλής του «Ποταμιού» Σταύρος Θεοδωράκης, μιλώντας
στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ τονίζοντας ότι πρωθυπουργός

θα πρέπει να προέρχεται από το πρώτο κόμμα.
«Για να εξασφαλίσουμε πάρα πολλά για τη χώρα, το Ποτάμι  πρέ-

πει να είναι σε ανοδική πορεία» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης
θέτοντας εκ νέου τον στόχο του 10% για τις εκλογές. 

«Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε δεκανίκι. Φιλοδοξία μας δεν
είναι οι καρέκλες, αλλά να αλλάξουμε τη χώρα» διαμήνυσε, ξεκαθα-
ρίζοντας ότι «δεν θα κουμπώσουμε στο πρόγραμμα κανενός».

Ο επικεφαλής του «Ποταμιού» ερωτηθείς για το εάν κινδυνεύει το
κόμμα από το δίπολο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ είπε ότι «είμαστε αρκετά ανθεκτι-
κοί για τα δόντια των δύο μεγάλων κομμάτων» ενώ κατηγόρησε
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ότι πάνω από όλα τους ενδιαφέρει το κόμμα τους.

Ο κ. Θεοδωράκης ανέφερε, ακόμη, ότι η Ευρώπη απογοητεύτηκε
από τον Αλέξη Τσίπρα. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο
εθνικό σχέδιο και το ζήτημα είναι ποιος θα το διαπραγματευτεί, το
ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση θέλει ο Έλληνας».

Για το εάν θα συμμετείχε σε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ απάντησε:
Ο κ. Τσίπρας έδειξε τη συμπάθειά του με τον κ. Καμμένο και έκανε

την απρέπεια να συμφωνήσει πρώτα με το κόμμα που δεν ήταν τρίτο
και μετά ήρθε και μου πρότεινε δύο υπουργεία. Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να αποδεχθεί ότι η διαπραγμάτευση τύπου
"πάρε ένα υπουργείο".

«Δεν θέτω θέμα πρωθυπουργού. Από τη στιγμή που υπάρχει ο εκλογικός νόμος, προηγείται ο αρχηγός του πρώτου
κόμματος. Μια κυβέρνηση χωρίς τον αρχηγό του πρώτου κόμματος θα ήταν ασταθής. Εμάς μας ενδιαφέρει η σταθε-
ρότητα» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τον ρόλο του σε μία κυβέρνηση, ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε «δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος και υπο-
υργός. Το Ποτάμι θα έχει υπουργούς, είτε βουλευτές είτε ανθρώπους από την κοινωνία».
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«Τη Δευτέρα θα συγκροτήσουμε
κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ»,
υπογράμμισε ο πρόεδρος της

Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμα-
ράκης  στην κεντρική προεκλογική
συγκέντρωσης του κόμματος, στην
Ομόνοια, στέλνοντας μήνυμα συνενόη-
σης των πολιτικών δυνάμεων και διαμ-
ηνύοντας ότι «το πείραμα ΣΥΡΙΖΑ τέλει-
ωσε».

«Θα κάνουμε τα πάντα για να γυρίσει
το χαμόγελο σε όλους τους Έλληνες»
τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ στην αρχή
της ομιλίας. «Στέλνουμε μήνυμα ομόνοι-
ας παντού και όχι διχόνοιας» είπε για
την επλογή της πλατείας για την κεντρι-
κή συγκέντρωση.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ

«Το μόνο νέο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν τα capital controls» τόνισε, χαρακ-
τηρίζοντας τη διακυβέρνησή του ως
«πείραμα». Και πρόσθεσε ότι «εκείνοι που βύθισαν τη
χώρα στο χάος προσπαθούν να εξαπατήσουν για δεύτε-
ρη φορά τους Έλληνες. Μην δεχτείτε άλλη πολιτική απάτη
(...) Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στην ανικανότητα, την
ανεπάρκεια, την αδράνεια».

Ο πρόεδρος της ΝΔ έριξε βολές προς την Κουμου-
νδούρου λέγοντας ότι το μεγάλο ερώτημα στους πολίτες
είναι πειράματα ή σιγουριά και σταθερότητα; Να
συνεχίσουμε τα πειράματα που οδηγούν τη χώρα από τη
μια γκάφα στην άλλη και ζητούν συγγνώμη ή στην ασφά-
λεια τη σιγουριά και στην ανάπτυξη με όλες τις υπεύθυνες
δυνάμεις και τους πολίτες» προσθέτοντας:

Οι πολίτες δεν θέλουν άλλο πείραμα ΣΥΡΙΖΑ, δεν
δέχονται άλλο εμπαιγμό. Το πείραμα ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει
την Κυριακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια παρά φύσιν κυβέρνηση
με τους ΑΝΕΛ αλλά τίποτα από όσα υποσχέθηκε στους
Έλληνες. 

Ο κ. Μεϊμαράκης ανέφερε ότι «μέσα σε επτά μήνες έγι-
ναν όλα χειρότερα (...) αντί να σκίσουν το μνημόνιο, έφε-
ραν ακόμα χειρότερο μνημόνιο».

Και είπε ότι «το συστηματάκι που πανικοβλήθηκε
επιχειρεί να σπιλώσει, να φανατίσει, να διχάσει».

«Και ας αφήσουν τα περί λίστας Λαγκάρντ γιατί
υπάρχει η λίστα Τσίπρα» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ. 

«Δεν μπορεί, οι ουρανοκατέβατοι  να παριστάνουν τους
σωτήρες. Τα πειράματα και τα εσωκομματικά τους κόστι-
σαν ακριβά και κόντεψαν να πετάξουν την Ελλάδα εκτός
Ευρώπης. Οι Βαβέλ με τις συνιστώσες και την καθεστω-
τική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ φέρνουν αστάθεια» υπογράμ-
μισε.

«Συναίνεση και συνεννόηση μόνο με όσους θέλουν να
συνεννοηθούμε, οι υπόλοιποι να τραβήξουν τον δρόμο
τους» είπε ακόμη τονίζοντας εκ νέου την ανάγκη για μία
εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης με τη συμμετοχή όλων

των πολιτικών δυνάμεων που επιθυμούν την παραμονή
στο ευρώ.

Ο Μεϊμαράκης έριξε πυρά κατά της Κουμουνδούρου
και για το προσφυγικό, λέγοντας «όλοι θυμόμαστε τις
διακηρύξεις ΣΥΡΙΖΑ
για αφύλακτα σύνορα.
Άλλο η παράνομη
μετανάστευση και άλλο
το προσφυγικό».

«Εθνική Ελλάδος με
όσους θέλουν να πορ-
ευτούμε μαζί, μην
κάνουμε άλλο λάθος»
υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε .
«Απλώνουμε χέρι
αγάπης στους ψηφοφ-
όρους που ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο κόμμα.
Είμαστε εδώ, με
ανοιχτή την αγκαλιά
μας σε όλους τους
Έλληνες» σημείωσε ο
κ. Μεϊμαράκης.

Έθεσε στη
συνέχεια επτά άξονες
πολιτικής:

Επανεκκίνηση της οικονομίας και βελτίωση του επεν-
δυτικού περιβάλλοντος

Σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών και λύση
στο θέμα του χρέους

Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης

Αποτελεσματικότερο κράτος με λιγότε-
ρους φόρους

Κοινωνική συνοχή με τόνωση της
απασχόλησης

Εξωτερική πολιτική ανοικτών οριζόν-
των

Θεσμική εμβάθυνση και συνταγματική
αναθεώρηση

«Κεντρική απόφασή μας, να ξεμπε-
ρδέψουμε γρήγορα με τα δύσκολα και να
πετύχουμε επανεκκίνηση της οικονομίας
μας. Σχεδιάζουμε την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών και το σταμάτημα
των κεφαλαιακών ελέγχων» ανέφερε ο
πρόεδρος της ΝΔ.

«Είναι στις σκέψεις μας να κάνουμε
υπουργείο Νέας Γενιάς» σημείωσε,
μεταξύ άλλων.

«Τη Δευτέρα πιάνουμε δουλειά για να
φέρουμε δουλειές» τόνισε ο κ. Μεϊμα-
ράκης. «Ναι είμαστε βαθιά προσηλωμέ-
νοι στην πρόοδο είμαστε η πιο προοδευ-
τική δύναμη στον τόπο».

«Δε μας ενδιαφέρουμε μόνο να μας ψηφίσετε, θέλουμε
την εμπιστοσύνη σας. Πρέπει ο έλληνας πολίτης να εμπι-
στευθεί και πάλι την πολιτική του ηγεσία» υπογράμμισε.
«Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες από ποτέ. Δεν

πρέπει να λείψει κανείς. Η χώρα χρειάζεται κυβερνήτη,
όχι δραπέτη, χρειάζεται σταθερότητα, όχι αστάθεια» τόνι-
σε.

«Δώστε μας την εντολή, ισχυρή εντολή για τέσσερα
χρόνια. Δώστε μας εντολή για κυβέρνηση όλων των Ελλή-
νων. Όλοι μπορούμε να σηκώσουμε την Ελλάδα, η νίκη
είναι στα δικά σας χέρια» κατέληξε ο κ. Μεϊμαράκης.

ΜΜεεϊϊμμααρράάκκηηςς::  ΤΤοο  ππεείίρρααμμαα  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ττεελλεειιώώννεειι
ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  --  ΣΣττέέλλννοουυμμεε  μμήήννυυμμαα  οομμόόννοοιιααςς

Ρευστό εκλογικό σκηνικό δείχνει
και το νέο κύμα δημοσκοπήσεων

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, λίγα 24ωρα πριν από την κρίσιμη εκλο-
γική αναμέτρηση της Κυριακής, όπως επιβεβαιώνουν τέσσερις νέες δημοσκο-
πήσεις, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Πέμπτης.

Απόλυτο ντέρμπι και ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας
Pusle για το pontiki.gr όπου ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ συγκεντρώνουν από 28%.

Στη συγκεκριμένη έρευνα η ΧΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έχουν από 6,5%, το Ποτάμι και
το ΚΚΕ από 5%, η Λαϊκή Ενότητα 3,5%, η Ένωση Κεντρώων 3% και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες 2,5%.  

Οριακό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, με διαφορά 0,3% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
καταγράφει έρευνα της Metron Analysis για την εφημερίδα Παραπολιτικά, που κυκλοφ-
ορεί την Παρασκευή.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 31,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 31,6%, η ΧΑ 6,7%, το
ΚΚΕ 6,2%, το Ποτάμι 5,9%, το ΠΑΣΟΚ 5,2%, η Ένωση Κεντρώων 3,6%, η Λαϊκή Ενότ-
ητα 3,4% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 2,7%.

Αντίστροφη εικόνα ως προς τους δύο «μονομάχους» παρουσιάζει γκάλοπ της Alco για
το newsit.gr, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 0,3% της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στην
πρόθεση ψήφου ο
ΣΥΡΙΖΑ συγκεν-
τρώνει 25,3%, η ΝΔ
25%, η ΧΑ 6,2%, το
ΚΚΕ 5,7%, το
ΠΑΣΟΚ 4,7%, το
Ποτάμι 4,2%, η
Ένωση Κεντρώων
3,7% και οι ΑΝΕΛ στο
όριο του 3%.

Ισχυρό προβάδι-
σμα του ΣΥΡΙΖΑ, της
τάξεως του 3,6%,
καταγράφει δημοσ-
κόπηση της e-voice
για το
dikaiologitika.gr.

Στη μέτρηση αυτή ο
ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 29%, η ΝΔ 25,4%, η ΧΑ 7,2%, το Ποτάμι 5,1%, το ΚΚΕ και το
ΠΑΣΟΚ από 5%, η Λαϊκή Ενότητα 4,2%, οι ΑΝΕΛ 3,1% και η Ένωση Κεντρώων 2,6%.
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Ρομά από τα Άνω Λιόσια, τώρα
και… τεχνικοί της ΔΕΗ!

Με το πρόσχημα
ότι είναι τεχνι-
κοί της ΔΕΗ και

ήθελαν να μετρήσουν την
κατανάλωση στα ρολόγια
της ΔΕΗ για να επιστρα-
φούν χρήματα στα νοι-
κοκυριά, εξαπατούσαν
ηλικιωμένους που τους
άνοιγαν τις πόρτες και
στη συνέχεια εκείνοι
δήθεν ότι έκαναν μετρή-
σεις και στις πρίζες των
σπιτιών, ανακάλυπταν τις
οικονομίες των νοικοκυρ-
ιών στα κομοδίνο και στα
ντουλάπια και τις «ξάφριζαν» κάτω από την μύτη των θυμάτων τους…

Ο λόγος για δύο ΡΟΜΑ ηλικίας 24 και 30 ετών αντίστοιχα, που συνελήφθησαν στο
λιμάνι της Κω λίγο πριν επιστρέψουν στον Πειραιά και οι οποίοι είχαν μεταβεί για αυτόν
τον σκοπό στην Κω από τον καταυλισμό των Άνω Λιοσίων.

Μάλιστα μέσα σε μία μόλις ημέρα, εξαπάτησαν τους ηλικιωμένους με την ίδια μέθο-
δο σε τέσσερα σπίτια και εξετάζεται εάν αυτό το έχουν πράξει και σε άλλα νησιά. Οι δρά-
στες παρακολούθησαν τα σπίτια που θα «χτυπούσαν» και αφού περίμεναν να φύγουν
για τις δουλειές τους οι σύζυγοι, τότε έβαζαν μπροστά το σχέδιό τους στα πιο ευκολό-
πιστα θύματα που έμεναν πίσω στα σπίτια, δηλαδή στους ηλικιωμένους…

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές χρημάτων και μια απόπειρα, από κατοικίες
στην πόλη της Κω και την Αντιμάχεια. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το
χρηματικό ποσό των 2.725 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Υπολογίζεται ότι, η λεία
της εγκληματικής τους δραστηριότητας υπερβαίνει στις 12.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι,
σε βάρος του 30χρονου ΡΟΜΑ ισχύουν περιοριστικοί όροι για υπόθεση ληστείας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε
σε βάρος τους, οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κω, ενώ η διερ-
εύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της πρόληψης ενημερώνει και υπενθυμίζει στους πολίτες,
ότι ουδείς άγνωστος χαρίζει χρήματα άνευ οπουδήποτε ανταλλάγματος ή πολλαπ-
λασίου κέρδους…

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του βιοκ-
λιματικού κέντρου (γηροκομείου) στο Ίλιον

Σάρκα και οστά
παίρνει ένα από
τα σημαντικότε-

ρα έργα στο Ίλιον, το
Πολυδύναμου Βιοκλιμα-
τικό Κέντρο (Γηροκο-
μείο), οι εργασίες ανέγερ-
σης του οποίου
ξεκίνησαν και αναμένεται
να προχωρήσουν με
εντατικούς ρυθμούς.

Το έργο, προϋπολογι-
σμού 9.950.000€, πραγ-
ματοποιείται με σκοπό τη
βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών
και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Συνδυάζει τον κοινωνικό
χαρακτήρα με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου, γεγονός που θα συμβάλλει στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί, ότι το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περ-
ιφέρειας, χάρη στην άρτια οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ιλίου.

Έκτακτο Πρόγραμμα Επενδύσεων και
Απασχόλησης προτείνει ο ΣΕΒ

Έκτακτο Πρόγραμμα Επενδύσεων και Απασχόλησης με «απλά και γενναία
φορολογικά κίνητρα (π.χ. ορισμένες απαλλαγές από φόρους εισοδήματος,
ακίνητης περιουσίας, κ.α.) και διάφορες διευκολύνσεις, (χωροταξικές, αδειο-

δοτικές, κ.α.), έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία κρίσιμη μαγιά επενδύσεων για την ανόρθ-
ωση της οικονομίας» προτείνει ο ΣΕΒ.

Τα κίνητα αυτά, όπως αναφέρει, είναι απαραίτητα, για να αντισταθμιστούν όλα τα
εμπόδια που υφίστανται για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα (υψηλός κίνδυνος χώρας,
ασταθές φορολογικό σύστημα, χρονοβόρες αδειοδοτήσεις εγκατάστασης και λειτο-
υργίας, κλπ.), και για όσο χρόνο θα μας πάρει να φτιάξουμε ένα φιλικό προς την επιχει-
ρηματικότητα περιβάλλον. 

Και θα πρέπει να συνδυαστούν με προώθηση των κοινοτικών προγραμμάτων στήρ-
ιξης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της περιφερειακής οικο-
νομίας, της χρηματοδότησης υποδομών, αξιοποίηση του σχεδίου Γιούνκερ, κλπ. ενώ οι
τυχόν απώλειες στα φορολογικά έσοδα θα εξουδετερωθούν από την πάταξη της φορο-
διαφυγής και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, προσθέτει.

Στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο ο ΣΕΒ τονίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση που θα
προκύψει από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου πρέπει να είναι «σταθερά προσανα-
τολισμένη προς την ταχύτερη υλοποίηση του Προγράμματος Προσαρμογής, έτσι ώστε
η 1η αξιολόγηση να είναι επιτυχημένη και να μπει η χώρα σε έναν ενάρετο κύκλο»
τονίζοντας ακόμη ότι η αναδιάρθρωση του χρέους δεν θα επιτευχθεί παρά μόνον εάν
είμαστε σε θέση να επιδείξουμε αξιοπιστία, με την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή του
Μνημονίου. 

«Κανείς», σημειώνει ο ΣΕΒ, «δεν ισχυρίζεται ότι είναι εύκολη η επίτευξη των στόχων
του 3ου Μνημονίου, ή, με άλλα λόγια, ότι η ελληνική κοινωνία έχει τις αντοχές και την
ωριμότητα που απαιτούνται για να μην ζήσουμε την απόλυτη κατάρρευση. Αυτός είναι
εξάλλου και ο λόγος που το ΔΝΤ επιζητεί με κάθε τρόπο την ελάφρυνση του χρέους, κάτι
που, όπως φαίνεται, τελικά θα γίνει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει χαλάρωση της προσπά-
θειας πριν ακόμη συμφωνηθεί κάποια επιμήκυνση της διάρκειας του χρέους.»

Ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί τέλος σκληρή γλώσσα για το κράτος, θέτοντας το
ερώτημα «Πώς θα ξεφύγουμε από την αθλιότητα ενός κράτους που, εν είδη μιας ιδιότ-
υπης μαφίας, συνεχίζει να προσφέρει μία κακώς εννοούμενη «προστασία» σε διάφορα
οργανωμένα συμφέροντα, κρατώντας την υπόλοιπη κοινωνία σε ομηρεία;»
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«Μάθε που Ψηφίζεις» μέσω δια-
δικτύου και τηλεφωνικά

Για την διευκόλυνση των εκλογέων το Υπουργείο Εσωτερικών και
Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης ενεργοποίησε τηλεφωνική γραμ-
μή μέσω της οποίας θα μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες

προκειμένου να ενημερώνονται για το πού ψηφίζουν.
Συγκεκριμένα λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης όπου οι πολίτες μπο-

ρούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500 : 

Τρίτη – Πέμπτη       09:00 έως 18:00
Παρασκευή              09:00 έως 19:00
Σάββατο                     09:00 έως 21:00
Κυριακή                      07:00 έως 19:00
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο

του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που
ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλο-
γικό τμήμα που ψηφίζουν.

Καμμένος: Θα διαψεύσουμε τους
δημοσκόπους, θα μπούμε στη Βουλή

Βέβαιος ότι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες θα εισέλθουν στη
Βουλή εμφανίστηκε ο πρόεδρ-

ος του κόμματος Πάνος Καμμένος. 
«Έχουμε κερδίσει ήδη πέντε φορές

τους δημοσκόπους και θα το κάνουμε
ξανά, υποστήριξε ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ σε επίσκεψή του στο Ηράκλειο
Κρήτης.

Ο ελληνικός λαός, εκτίμησε, δεν πρό-
κειται να τους κάνει το χατίρι και να μην
επανεκλεγώ. «Καμιά φορά οι λαοί είναι
πολύ πιο ισχυροί από τους νταβατζήδες
τους» διευκρίνισε ο κ. Καμμένος.

Ο ελληνικός λαός, υπενθύμισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, στις 25 Ιανουαρίου, αποφάσι-
σε ότι όλους αυτούς θα τους βάλει στην άκρη. Τους βάλαμε στην άκρη, συνέχισε, και
δείξαμε ότι αυτοί θέλουν να ενωθούν για να καλύψει ο ένας τον άλλον.

«Εμείς ενωθήκαμε για να ενώσουμε την Ελλάδα και να φέρουμε πίσω τη Δημοκρατία.
Και από εδώ, από τον τόπο του Βενιζέλου, έχει μεγάλη σημασία να πάρουμε τη λαϊκή
εντολή» κατέληξε ο κ. Καμμένος.

Η Ελλάδα «πάσχει» από ισχνή βιομηχανία και
σχετικά διογκωμένο δημόσιο τομέα

Ηισχνή βιομηχανία και ο σχετικά διογκωμένος δημόσιος τομέας, κυρίως λόγω των
αμυντικών δαπανών, αποτελούν δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικο-
νομίας που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)

σε έκθεση που υπογράφουν οι οικονομολόγοι της Τράπεζας, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς και Πήτερ Σάνφι. 
Πιο αξιόπιστη –και ανθεκτική στην κρίση- κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για την ελληνική οικο-

νομία, σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, δεν είναι άλλη από τον τουρισμό, καθώς καταγράφονται ετησίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών.

Όπως αναφέρει η έκθεση, με μόνο 8,5% της οικονομίας της να αφιερώνεται στη βιομηχανική
παραγωγή, η Ελλάδα είναι η λιγότερο βιομηχανοποιημένη χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης (εκτός
από το Λουξεμβούργο). 

Επιπλέον, η όποια βιομηχανία της σχετίζεται κυρίως με την επεξεργασία τροφίμων, το πετρέλαιο
και την επεξεργασία βασικών μετάλλων. 

Αντίθετα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η ΕΤΑΑ (κυρίως τις
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης), αναπτύσσεται βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, η οποία έχει
ενταχθεί στην γερμανική αλυσίδα εφοδιασμού.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, η έκθεση αναφέρει πως η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και
οι κοινωνικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% της οικονομικής δραστηρι-
ότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Τρά-
πεζα δεν ξεπερνάει το 15% κατά μέσο όρο. 

Η διαφορά, σημειώνει, μπορεί να αποδοθεί στη δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένου του
τομέα της άμυνας), η οποία αντιπροσωπεύει το 10% της οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκρι-
ση με μόλις 6% κατά μέσο όρο, στις άλλες χώρες.

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως αυτό το ποσοστό αναμένεται να συρρικνωθεί καθώς το νέο πρόγρ-
αμμα διάσωσης της Ελλάδας απαιτεί σημαντικές περικοπές στις αμυντικές δαπάνες.

Αναφορικά με τον τομέα των ακινήτων η έκθεση σημειώνει πως οι δραστηριότητες που σχετίζον-
ται με το λεγόμενο «real estate» (όπως η εκμίσθωση και η διαχείριση ακινήτων), αντιπροσωπεύουν
το ένα πέμπτο της ελληνικής οικονομίας, σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο των άλλων χωρών της
ΕΕ. 

Επίσης, υπογραμμίζει πως αυτός ο τομέας παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κατά τη
διάρκεια της κρίσης, αναδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδα ως σημαντικού τουρ-
ιστικού προορισμού.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, σημειώνεται στην έκθεση, πως μεταξύ των σημαντικότερων εξαγώγι-
μων αγαθών βρίσκονται κάποιες κατηγορίες τροφίμων (κυρίως λαχανικά και φρούτα), χημικά
προϊόντα, ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το στοιχείο που παραθέτει η ΕΤΑΑ πως τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν
οι ελληνικές εξαγωγές προς κράτη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η έκθεση, παρά την κρίση μερικοί εξαγωγείς βρήκαν τρόπους να στρέψουν μέρος των εξα-
γωγών τους σε μη ευρωπαϊκές αγορές, καθιστώντας τη χώρα λιγότερο εξαρτημένη από τις αγορές
της Ευρωζώνης σε σχέση με πριν. 

Συγκεκριμένα, σημειώνει πως η Ελλάδα εξάγει σήμερα περίπου το 1/3 των προϊόντων της σε
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας), το 1/3 στην υπόλοιπη
ΕΕ και το 1/3 στο υπόλοιπο κόσμο. 

Ειδικά οι εξαγωγές προς την Τουρκία φαίνεται να έχουν υπερδιπλασιαστεί μεταξύ του 2006 και
του 2013 (από 5% σε 12%), ενώ το πετρέλαιο καταλαμβάνει περισσότερο από το 70% των εξα-
γωγών αγαθών από την Ελλάδα στην Τουρκία.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει πως η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε από περίπου 160 δισ. ευρώ
το 2008 σε 125 δισ. το 2014. Ως αποτέλεσμα, πολλοί τομείς της ελληνικής οικονομίας κατέρρευ-
σαν. 

Σύμφωνα με την έκθεση, εστιατόρια και ξενοδοχεία, καθώς και τα είδη ένδυσης και υπόδησης,
ήταν οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο, με απώλειες περίπου 20 δισ. ευρώ μεταξύ του 2008
και το 2014 (από 41 δισ. ευρώ το 2008 σε 21 δισ. ευρώ το 2014 ). 

Ο μοναδικός τομέας όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν μεταξύ του 2008 και του 2014 είναι ο τομέας
της ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των τιμών που επιβλήθηκαν κατά
το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα διάσωσης.

Τέλος, η έκθεση κάνει αναφορά στη μείωση κατά 2/3 των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της ύφε-
σης. Το 2008, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν σχεδόν 60 δισ., ενώ το 2014,
είχαν πέσει σε μόλις 20 δισ. ευρώ. 

Το ήμισυ αυτής της δραματικής μείωσης, καταλήγει η έκθεση, προήλθε από την πτώση των
επενδύσεων σε εξοπλισμό μεταφορών, αλλά και των επενδύσεων σε όλους τους άλλους τομείς,
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας, των μεταλλικών προϊόντων και μηχανημάτων και
των κατασκευών.

Λαφαζάνης: Δεν είμαστε εμείς οι
δραχμιστές, οι άλλοι είναι ευρωλάγνοι

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγετικής του ομάδας εξαπέλυσε ο επικεφαλής
της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης, χαρακτηρίζοντας ως παραπλαν-
ητικό το δίλημμα Τσίπρας ή Μεϊμαράκης καθώς «και οι δύο έχουν το ίδιο πρό-

γραμμα που είναι το νέο μνημόνιο», στην προεκλογική του ομιλία στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Λαφαζάνης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι μεταλλάχτηκε από την στιγμή που συνο-

μολόγησε το νέο μνημόνιο και διέψευσε τις ελπίδες που είχε καλλιεργήσει στον ελληνικό
λαό, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι
μια «μεγάλη θετική έκπληξη» για τη Λαϊκή Ενότητα.

«Το όραμα της Λαϊκής Ενότητας είναι ένας νέος σοσιαλισμός του 21ου αιώνα και
γι'αυτό παλεύουμε να γκρεμίσουμε τα μνημονιακά τείχη» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη στάση των βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ
σχολίασε πως αποτελούν παράδειγμα ανιδιοτέλειας επισημαίνοντας πως «δεν θέλουμε
αξιώματα, δεν είναι αυτοσκοπός για μας οι καρέκλες, η κυβερνητική εξουσία». 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχθηκε σε ένα νεοαρχηγικό κόμμα, όπου ο πρόεδρος είναι ο καπε-
τάν ένας» συμπλήρωσε ενώ για τη Λαϊκή Ενότητα τόνισε ότι «δεν είναι το κόμμα του
Λαφαζάνη, είναι μια συλλογική, δημοκρατική πολιτική δύναμη». 

Ταυτόχρονα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης χαρακτήρισε «τραγικό» το γεγονός ότι τους
χαρακτηρίζουν «δραχμιστές», επειδή δείχνει «υποτέλεια» και παρατήρησε ότι για τη
Λαϊκή Ενότητα το νόμισμα δεν είναι φετίχ, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι όραμα. «Δεν
είμαστε εμείς δραχμιστές, άλλοι είναι ευρωλάγνοι», υπογράμμισε και μίλησε για «γερ-
μανική δικτατορία στην Ευρωζώνη».

Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας υπογράμμισε ότι το «όχι» στο δημοψήφισμα δεν
ηττήθηκε, παρά τη «μνημονιακή στροφή» του ΣΥΡΙΖΑ και είπε χαρακτηριστικά: «Εμείς
δεν πρόκειται να συνομολογήσουμε μια νέα Βάρκιζα, ένα νέο Λίβανο, δεν πρόκειται να
λιποτακτήσουμε, να διαψεύσουμε τις ελπίδες». 

Ο κ. Λαφαζάνης παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος για διαγραφή του χρέους,
κατάργηση των μνημονιακών μέτρων και των ιδιωτικοποιήσεων, είπε όχι στο
«ξεπούλημα» των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και τάχθηκε υπέρ της
άμεσης και πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ και της άμεσης εθνικοποίησης των τρα-
πεζών.

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση έστειλε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της
Λαϊκής Ενότητας Μανώλης Γλέζος, ο οποίος επρόκειτο να είναι παρών, αλλά από δικό
του λάθος, όπως εξήγησε, έγινε μπέρδεμα και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μανώλης Γλέζος κάλεσε όλους τους πολίτες «σε ιερό αγώνα ανατροπής των
Μνημονίων, υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας και εγκαθίδρυσης της εξουσίας του λαού».
Τόνισε ότι απαιτείται η λαϊκή ενότητα και σημείωσε: «Ανασκουμπωθείτε. Βάλτε φτερά
στα πόδια σας».
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Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες
για τις βουλευτικές εκλογές της

20ής Σεπτεμβρίου 2015

ΗΠεριφέρεια Αττικής
ενημερώνει τους
πολίτες σχετικά με τις

βουλευτικές εκλογές της 20ής
Σεπτεμβρίου 2015:

1. Σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ΠΔ 66/2015 οι εκλογές
θα διεξαχθούν την Κυριακή 20
Σεπτεμβρίου 2015 και η ψηφο-
φορία θα διαρκέσει από ώρα
07.00 έως ώρα 19.00.

2. Αρμόδια για τη διο-
ργάνωση και τη διενέργεια
εκλογών για όλους τους δήμο-
υς του Νομού Αττικής είναι η Περιφερειάρχης Αττικής. 

3. Στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών θα λειτουργήσουν 871 εκλογικά τμήμα-
τα, στη Β΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών 2.417 εκλογικά τμήματα, στην Α΄ εκλογική
Περιφέρεια Πειραιώς 353 εκλογικά τμήματα, στην Β ΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς
463 εκλογικά τμήματα και στην εκλογική Περιφέρεια  του «ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»  787
εκλογικά τμήματα. 

4. Στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών εκλέγονται  14 βουλευτές, στην  Β΄
εκλογική Περιφέρεια Αθηνών 44, στην   Α΄ εκλογική Περιφέρεια  Πειραιώς  6, στην  Β΄
εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς  8 και στην εκλογική Περιφέρεια  του «ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ»  15.   

5. Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες
που έχουν συμπληρώσει  18ο   έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι  στους
εκλογικούς καταλόγους των δήμων του κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα
του εκλέγειν.  

6. Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν : α) μέσω του Διαδικτύου
www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις) και β) καλώντας στο τηλεφωνικό  κέντρο του
ΥΠΕΣ: 2131361500.

7. Εκλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν
περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του
δήμου, στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι. Οι πολίτες
αυτοί έχουν τη δυνατότητα, έως και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας της  20ής
Σεπτεμβρίου 2015, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προ-
κειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όσοι από αυτούς είναι εγγεγραμμέ-
νοι μόνο στα Μητρώα Αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν
να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα
Αρρένων.

8. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 
9. Οι στρατιωτικοί, οι ναυτικοί και οι κρατούμενοι που έχουν το δικαίωμα του

εκλέγειν εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα.

10. Οι ετεροδημότες κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας για τη βασική εκλογική περιφέρεια στα 182 εκλογι-
κά τμήματα ετεροδημοτών εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 30η Ιουνίου
2015 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 

11. Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς υπογράφουν ενώπιον του αντιπροσώπου
της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 2 του ΠΔ/2012 έλαβαν γνώση ότι είναι διπ-
λοεγγεγραμμένοι και δεν ψήφισαν, ούτε προτίθενται να ψηφίσουν την ημέρα αυτή σε
άλλο εκλογικό τμήμα. Με έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά
τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό. 

12. Στις παρούσες εκλογές δεν τίθεται στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτίμησης
υπέρ υποψηφίων, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγρά-
φονται στο συνδυασμό του κόμματος (λίστα). Ωστόσο σε περίπτωση που τεθεί σταυρ-
ός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο και προσμετράται  υπέρ του
συνδυασμού.   

13. Για την εξυπηρέτηση των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής συνεργεία
της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για την
παραλαβή του Πρακτικού νο 2 «για την Περιφερειάρχη».

14. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών,
στη διάθεση των εκλογέων και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για κάθε
διευκρίνιση παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132065067 και
2132065061.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσ-
κοπτη συγκέντρωση και έγκυρη μετάδοση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά η
εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

Νωρίτερα από κάθε
άλλη φορά εκτιμάται
ότι θα εξαχθεί το

πρώτο ασφαλές συμπέρασμα
για το εκλογικό αποτέλεσμα το
βράδυ της Κυριακής.

Στο υπουργείο Εσωτερικών
και στη Singular Logic υπο-
λογίζουν ότι μετά τις 21:00 θα
υπάρχει επαρκής εικόνα για το
τελικό αποτέλεσμα της κάλπης,
ακόμα κι αν η διαφορά των δύο
πρώτων κομμάτων είναι γύρω
στο 1%, ενώ στις προηγούμε-
νες εκλογικές διαδικασίες ανάλογη εικόνα υπήρχε μετά τις 21:30.

Αυτό θα επιτευχθεί, καθώς οκτώ περιφέρειες θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα προς
το αρμόδιο υπουργείο ηλεκτρονικά, αντί μέσω τηλεφώνου, διαδικασία που ήταν πιο
χρονοβόρα.

Πρόκειται για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, Κεντρικής Μακε-
δονίας, Δυτικής Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων
Νήσων και Θεσσαλίας. Η μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί και στο πρόσφατο δημοψήφι-
σμα, αλλά μόνο στις τέσσερις πρώτες περιφέρειες.

Όσον αφορά τις έδρες που θα λάβουν τα κόμματα, ο Αλέξης Δρυμιώτης, αρμόδιος της
Singular Logic σε θέματα εκλογών, ανέφερε κατά την παρουσίαση στους δημοσιογρά-
φους του συστήματος μετάδοσης των αποτελεσμάτων ότι ασφαλές συμπέρασμα θα
υπάρξει πριν από τα μεσάνυχτα, όταν θα έχει καταμετρηθεί το 50% των ψήφων της Επι-
κράτειας. Αρκεί να μην υπάρξει θρίλερ με κόμματα που να βρίσκονται στο όριο του 3%,
οπότε η ακριβής εκτίμηση θα μετατεθεί αρκετές ώρες αργότερα.

Από την πλευρά του υπουργείου, τόσο ο υπηρεσιακός υπουργός Αντώνης Μανιτάκ-
ης όσο και ο γενικός γραμματέας Κώστας Πουλάκης υπογράμμισαν ότι όλα είναι έτοιμα
για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση
των σχετικών διαδικασιών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Ο κ. Μανιτάκης προέτρεψε εκ νέου τους Έλληνες πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις
κάλπες, τονίζοντας ότι αυτές οι εκλογές πιθανόν είναι οι κρισιμότερες της μεταπολίτευ-
σης. «Η συμμετοχή στις εκλογές δεν είναι απλώς υποχρέωση, είναι καθήκον των
πολιτών να προσέλθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν ελεύθερα, συνειδητά και υπεύθυ-
να και να μην αφήσουν τους άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον τους» σημείωσε.

Παραβάσεις σε μια στις τέσσερις
επιχειρήσεις βρήκε το ΥΠΟΙΚ

Σε σύνολο σχεδόν
3.000 ελέγχων την
τελευταία εβδομά-

δα, το ποσοστό παραβα-
τικότητας ξεπέρασε το
23%, με τις υπηρεσίες του
υπουργείου Οικονομικών
να κατάσχουν και έξι ταμει-
ακές μηχανές.

Ποσοστό παραβατικότ-
ητας που ξεπέρασε το
23% διαπιστώθηκε κατά
τους ελέγχους που πραγ-
ματοποίησε το σύνολο του
ελεγκτικού μηχανισμού
του υπουργείου Οικονο-
μικών την προηγούμενη
εβδομάδα. Συνολικά διενεργήθηκαν 2.959 έλεγχοι σε 2.940 επιχειρήσεις και διαπι-
στώθηκαν παραβάσεις στις 691 από αυτές.

Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν έξι ταμειακές μηχανές.
Οι περισσότεροι έλεγχοι – 1.876 σε 1857 επιχειρήσεις – έγιναν από τις ΔΟΥ, και συνο-

λικά καταγράφηκαν 310 παραβάσεις σε 304 εταιρείες. Κύριος «στόχος» ήταν επιχειρή-
σεις εστίασης (52%) και δευτερευόντως οι εμπορικές επιχειρήσεις (29%).

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων, σε ποσοστό 88%, αφορούσε τη μη
έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων.

Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις παραβάσεων που προέκυψαν από τους
ελέγχους αυτούς:

Σε εκδήλωση σε μπαρ στην Πελοπόννησο, διαπιστώθηκε η μη έκδοση είκοσι πέντε
αποδείξεων

Στη Θεσσαλονίκη, σε επιχείρηση χώρου στάθμευσης σε νυχτερινό κέντρο, διαπι-
στώθηκε η μη έκδοση εκατόν ογδόντα επτά αποδείξεων παροχής υπηρεσιών

Από το ΣΔΟΕ, πραγματοποιήθηκαν 882 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχει-
ρήσεις. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σε 285 επιχειρήσεις 897 συνολικά παραβά-
σεις.

Συνολικά τις τελευταίες επτά εβδομάδες έγιναν 35.859 έλεγχοι σε 34.642 επιχειρήσεις
και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 6.970 αυτές.
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ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – 8:30μ.μ.

Παλαιό Ελαιουργείο – Παραλία Ελευσίνας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σαίξπηρ
“Όλος ο κόσμος μια σκηνή”
Είσοδος ελεύθερη

Μια τρελή παρέλαση σε ένα παζλ σκηνών και ρόλων που μας ξεναγεί στα 37 έργα
του κορυφαίου των κλασσικών της αγγλικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας, Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ. Το συνολικό έργο του ελισαβετιανού ποιητή αποτελεί παγκόσμια παρακα-
ταθήκη.

Με αφετηρία τα έργα του Σαίξπηρ και με ελεύθερη, αντισυμβατική, σουρεαλιστική,
αφαιρετική, μελοδραματική, συμβολική, διαδραστική, βουκολική διάθεση συνθέσαμε
μια ανατρεπτική και χιουμοριστική συρραφή-παρωδία όλων των έργων του ποιητή.

Ένα πολύχρωμο θεατρικό πανηγύρι αισθήσεων και παραισθήσεων.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου
Μουσική: Δημήτρης Ανδρώνης
Σκηνικός Διάκοσμος: Χριστίνα Χατζηνεοφύτου
Χορογραφίες: Μαριάννα Σαμάτιαλη – Βίκη Μπάκα

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Δέσποινα Ζουμή, Έλενα Κακαρή, Βαγγέλης Λινάρδος,
Νατάσσα Μενή, Αναστασία Τσοπόκη, Βίκη Μπάκα, Χαρά Παγώνη, Αντιγόνη Ηλιο-
πούλου

Αναλαμβάνει την πολιτική
ευθύνη της δολοφονίας Φύσσα

η Χρυσή Αυγή

Την πολιτική ευθύνη της Χρυσής
Αυγής για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα ανέλαβε με

δηλώσεις του στον Real FM ο επικεφαλής
της, Νίκος Μιχαλολιάκος.

«Σε ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη για
τη δολοφονία στο Κερατσίνι την αναλαμ-
βάνουμε αλλά η ποινική ευθύνη δεν
υπάρχει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Μιχαλολιάκος.

Αναρωτήθηκε μάλιστα, εφόσον υπάρχει
ποινική ευθύνη στην υπόθεση Φύσσα,
γιατί δεν υπήρξε και στην υπόθεση της δολοφονίας του Τεμπονέρα και του Λαμπράκη
και σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο κόμμα να κατηγορείται γιατί ένας
οπαδός του κόμματος προέβη σε μια καταδικαστέα πράξη».

ΣΥΡΙΖΑ: Εξοργίζει η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, από τον Ν. Μιχαλολιάκο

«Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τον
αρχηγό της ΧΑ, Νίκο Μιχαλολιάκο, μία μέρα πριν από τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας
του, εξοργίζει κάθε δημοκρατικό πολίτη που αγωνίζεται και επιθυμεί ένα κράτος
δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις του αρχηγού της Χρυσής Αυγής.

Σημειώνει ότι «η ρητορική του μίσους, τα τάγματα εφόδου, οπλισμένα από την κοι-
νωνική απελπισία που έχει σκορπίσει η κρίση, εκμεταλλεύονται το ανθρώπινο δράμα
προκειμένου να επεκταθούν» και προσθέτει: «Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα από τους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι, το στυγερό
έγκλημα φανέρωσε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία το απεχθές πρόσωπο της ΧΑ:
μιας δολοφονικής, φασιστικής συμμορίας, που στρέφεται εναντίον των αδύναμων με
κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα μια ψευδεπίγραφη αντισυστημική ρητο-
ρική, απολύτως βολική για το σύστημα», αναφέρει.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «τιμά τη μνήμη του Παύλου Φύσσα,
ενός ανθρώπου-σύμβολο για την ελληνική νεολαία που μαστίζεται από την κρίση».
Τονίζεται, τέλος, πως «η συστράτευση όλων για μια κοινωνία δημοκρατική, για μια ανά-
πτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη είναι επιτακτική, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αιτίες
που οδήγησαν στην άνοδο των νεοναζιστών».

ΠΑΣΟΚ: Η ψήφος σε αυτούς δεν είναι πολιτική επιλογή - Είναι επιβράβευση εγκλημα-
τιών

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις Μιχαλολιάκου εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ, όπου αναφέρ-
ονται τα εξής:

«Η Χρυσή Αυγή δια του αρχηγού της, μας είπε σήμερα ότι αναλαμβάνει την «πολιτι-
κή ευθύνη» για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι δήθεν
δεν ήξεραν τίποτε, ότι δεν είχαν ευθύνη.Τώρα με θράσος, οι νεοναζιστές υπερασπίζον-
ται την εγκληματική πολιτική τους, επιχειρώντας μόνο να γλιτώσουν τις ποινικές συνέ-
πειες.Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απαντήσουν στην πρόκληση.Να κλείσουν
τον δρόμο στην συμμορία των δολοφόνων. Να τους καταδικάσουν. Η ψήφος σε αυτούς
δεν είναι πολιτική επιλογή! Είναι επιβράβευση εγκληματιών.

Ζητούμε με την ψήφο τους οι πολίτες να αναδείξουν την Δημοκρατική Συμπαράταξη
τρίτη δύναμη. Να μας δώσουν την τρίτη εντολή! Για να επιβάλλουμε την συνεννόηση και
την συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων που θέλουν την έξοδο από την κρίση, την Ελλά-
δα στην Ευρώπη και το Ευρώ.»

Σε διευκρινιστική του δήλωση ο Νίκος Μιχαλολιάκος αναφέρει ότι από τη δήλωσή του
στον ραδιοφωνικό σταθμό «προκύπτει ότι η έννοια πολιτική ευθύνη αποδίδεται στο
γεγονός ότι ήταν οπαδός και φίλος του κόμματος ο δράστης, κατά την ίδια έννοια που
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε εγκλήματα και άλλα βαριά αδικήματα όχι απλώς
οπαδών και φίλων, αλλά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της αριστε-
ράς». Η Χρυσή Αυγή κάνει λόγο για αλλοίωση των λεγομένων και απομόνωση της φρά-
σης του Νίκου Μιχαλολιάκου σημειώνοντας εκ νέου πάντως ότι «πολιτική ευθύνη φέρ-
ουν τα κόμματα για πράξεις των οπαδών τους, όπως φέρει το ΠΑΣΟΚ για τα τόσα σκάν-
δαλα, η Νέα Δημοκρατία για τη δολοφονία Τεμπονέρα και συλλήβδην η αριστερά για
δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις και θύματα».

Μητρόπουλος: Υπέστην το μένος του κ.
Φλαμπουράρη ως πρώτος βουλευτής

Την παραδοχή ότι υπέστη το μένος του Αλέκου Φλαμπουράρη ως πρώτος βου-
λευτής και το ό,τι ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ η αποδόμηση από εκείνον της αποτ-
υχημένης διαπραγμάτευσης διατύπωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος στην ραδιοφω-

νική εκπομπή ''Ακρ-
αίως'' με τον Τάκη
Χατζή και τον Νίκο
Παναγιωτόπουλο στον
ΣΚΑΙ. 

Σύμφωνα με τον κ.
Μητρόπουλο:

Θεωρώ ότι οι
γυναίκες μας, οι νέοι
μας που κάποιοι τώρα
τους καλούν να πάνε
στις κάλπες έχουν δείξει
και θα δείξουν υψηλή
αντίσταση σε όλα αυτά
που τους ζητούν να
νομιμοποιήσουν. 

Σε σχέση με την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική, όπου είχε πολιτευτεί τόνισε:
Τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι πολύς κόσμος που είχε ακολουθησει το ΣΥΡΙΖΑ και

λόγω εμού, ενδεχόμενως να διαρεύσει σε άλλους σχηματισμούς. Θεωρώ ότι λόγω των
επιλογών των προσώπων που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι από τις περιφέρειες με περισ-
σότερες απώλειες.

Ο κ. Μητρόπουλος πρόσθεσε, επίσης, ότι με τον Αλέξη Τσίπρα είχε καλές σχέσεις,
όμως  σε κάποια φάση ενδεχομένως η αποδόμηση που έκανε σε σχέση με την αποτ-
υχημένη διαπραγμάτευση, το γεγονός ότι οδηγήθηκε η χώρα ως πρόβατο επί σφαγή
προφανώς ενόχλησε. ''Ολη αυτή η αποδόμηση είχε οχλήσει΄΄ σημείωσε. 

Όπως υπογράμμισε:
Εχω μια συνέπεια σε ο,τι έλεγα στη Βουλή και στις δηλώσεις μου. Είχα αποφασίσει

να κάταψηφίσω το μνημόνιο αλλά όχι για πολιτική ρήξη. Είχα πει ότι καμία αριστερά δεν
έιχε κάνει κάτι τέτοιο για να το φορτώσει στο λαό. Αυτά ήταν αρκετά.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε σε σχέση για το ό,τι δεν θα είναι
υποψήφιος ότι ''υπέστην το μένος του κ. Φλαμπουράρη και ως πρώτος βουλευτής. Τι
ακριβώς σκέφτηκαν; Ο,τι και αν έχει συμβεί η διαδρομή μου από την φυλακισή μου στη
χούντα μέχρι σήμερα δεν επέβαλε σε ένα κόμμα που έχει ηθική και αρχές να φερθεί ως
εκφυλισμένη ηγεσία απεναντι σε ένα στέλεχος τέτοιας διαδρομής''.

ΓΑΜΟΣ

O MIXAHΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
ο γιατρός με το «οπλοστάσιο»

Ο4 1 χ ρ ο ν ο ς
γυναικολόγος
από τη

Ρουμανία ο οποίος είχε
συλληφθεί στο Ηράκλειο
και στην κατοχή του είχαν
βρεθεί όπλα και χιλιάδες
φυσίγγια αφέθηκε ελεύθε-
ρος με περιοριστικούς
όρους σήμερα μετά την
απολογία του.

Ελεύθερος με περιορι-
στικούς όρους, χρηματική
εγγύηση 15.000 ευρώ,
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό
τμήμα της περιοχής του κάθε 1η και 16η κάθε μήνα αφέθηκε σήμερα μετά την απολογία
του στην ανακρίτρια ο 41χρονος γυναικολόγος από τη Ρουμανία που είχε συλληφθεί
από αστυνομικούς έχοντας στην κατοχή του όπλα και φυσίγγια.

Ο 41χρονος, που εργάζεται σε νοσοκομείο του Ηρακλείου ,υποστήριξε ότι είναι
συλλέκτης όπλων, κυνηγός και λάτρης των όπλων λόγω του στρατηγού παππού του.
Μεταξύ των άλλων, οι αστυνομικοί σε έρευνα που έκαναν εντόπισαν δύο πολεμικά όπλα
(kalashnikov), με τρεις γεμιστήρες και μεταλλική ξιφολόγχη, δυο πιστόλια, με είκοσι γεμι-
στήρες, πέντε κυνηγετικά όπλα, με τρεις γεμιστήρες, 2 μεταλλικά ξίφη, με μήκος λάμας
72 και 36 εκατοστά αντίστοιχα, πέντε μαχαίρια, μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, ένα
μεταλλικό ρόπαλο μήκους 72cm, μια κάνη κυνηγετικού όπλου, 1.487 φυσίγγια πολεμι-
κού όπλου, 3.776 φυσίγγια, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, δύο ζεύγη χειροπέ-
δες, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, με αντιβαλλιστική πλάκα,

ένα μαγνητικό φάρο, δύο κουκούλες (full face), ένα ζευγάρι γάντια, ένα ζευγάρι κιά-
λια, μια πυξίδα στρατιωτικού τύπου, διάφορα εξαρτήματα όπλων και ένα κινητό τηλέφ-
ωνο. Τα όπλα αναμένεται να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.
προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε παράνομες πράξεις.

Αισιόδοξος ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ για
οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Fraport

Οκ. Πιτσιόρλας εμφανίσθηκε υπέρμαχος της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η
βάση της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός και ότι η χώρα «έχει ανάγκη
μιας δραστικής βελτίωσης των υποδομών της».

Την αισιοδοξία του ότι θα κλείσει η συμφωνία της χώρας με τη Fraport σε ό,τι αφορά
τα περιφερειακά αεροδρόμια εξέφρασε ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο πρόεδρος του Ταμείου

Αποκρατικοποιήσεων, μιλώντας στους New York Times (ΝΥΤ), ανέφερε ότι παρά τις
όποιες διαφωνίες της τελευταίας στιγμής υπήρξαν στο παρελθόν, η συμφωνία με τη
Fraport παραμένει σε ισχύ και ο ίδιος αναμένει να λάβει σάρκα και οστά μέχρι το τέλος
του έτους.

Ο κ. Πιτσιόρλας εμφανίσθηκε υπέρμαχος της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η βάση
της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός και ότι η χώρα «έχει ανάγκη μιας δραστικής
βελτίωσης των υποδομών της».

Το δημοσίευμα των ΝΥΤ εστιάζεται στις αδυναμίες των ελληνικών αεροδρομίων και
ειδικά σε εκείνες του αερολιμένα Κέρκυρας. Οι συντάκτες του επικρίνουν το γεγονός ότι
ο αεροδιάδρομος διασταυρώνεται με οδικό άξονα, ο οποίος κλείνει κατά την
προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών.

Επίσης, το δημοσίευμα εστιάζεται στις αντιδράσεις ορισμένων φορέων της νήσου,
όπως της δημοτικής αρχής, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Μάλιστα, ο συντάκτης
του δημοσιεύματος εκτιμά ότι η έκβαση της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια
της χώρας θα κρίνει το κατά πόσον η χώρα θα μπορέσει να ικανοποιήσει τα
προαπαιτουμένα για την υλοποίηση της τελευταίας συμφωνίας του περασμένου
Ιουλίου.

Το δημοσίευμα εστιάζεται και στη Fraport, που ως γερμανική εταιρεία μοχλεύει τις
αντιδράσεις των πολέμιων της ιδιωτικοποίησης.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αναλαμβάνοντας η εταιρεία δύο περιφερειακά
αεροδρόμια στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς) εκτόξευσε τις αφίξεις τουριστών
από 500.000 το 2007 σε 3,5 εκατ. μέχρι το 2014.

Επανέρχονται δριμύτεροι και με το...
νόμο οι επίορκοι του δημοσίου

Επανέρχονται δριμύτεροι και με τη
βούλα του... νόμου οι επίορκοι του
δημοσίου, χάρη στη νομοθετική

ρύθμιση της προηγούμενης ηγεσίας του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
περίφημου επίορκου καρδιοχειρουργού με
τα «φακελάκια» στον Ευαγγελισμό. 

Η υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου
Υγείας από την πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι
εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά η επάνοδος του
γιατρού δεν συνιστά και αθώωσή του.

Η ηγεσία του υπουργείου αποδίδει στη συνταξιοδότηση του προέδρου του ανώτατου
πειθαρχικού συμβουλίου του υπουργείου Υγείας, του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβου-
λίου, που δεν επέτρεπε στο όργανο να συνεδριάζει και να συζητά τις πειθαρχικές υποθ-
έσεις των γιατρών του ΕΣΥ την σκανδαλώδη «αυτοδίκαιη επάνοδο» του επίορκου καρ-
διοχειρουργού στον «Ευαγγελισμό».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που
εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, μία ημέρα μετά το δημοσίευμα, ο τέως αναπληρωτής
υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κ. Γιώργος Κατρούγκαλος είχε μεριμνήσει για
την επάνοδο των επίορκων του δημοσίου. Με διάταξή του τον περασμένο Ιούλιο είχε
θέσει την 15-9-2015 ως καταληκτική ημερομηνία για την επάνοδο όλων των υπαλλήλων
που τέθηκαν στο καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, ο καρδιοχειρουργός
βρισκόταν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς είχε παραπεμφθεί στο Κεντρικό Πει-
θαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ με το ερώτημα της απόλυσης. Κατηγορούνταν για τα
πειθαρχικά παραπτώματα της «απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος
προς όφελος του ιδίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του» και της «αναξιοπρεπούς
ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας».

Ο γιατρός παρέμεινε σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας μέχρι την έκδοση του νόμου
Κατρούγκαλου, o οποίος ουσιαστικά επέτρεψε την αυτοδίκαιη επανόδό του στα καθή-
κοντά του.

Ρουμανία: Θα δικαστεί για
διαφθορά ο Βίκτορ Πόντα

ΟΠόντα είναι ο
πρώτος εν ενερ-
γεία πρωθυπο-

υργός της Ρουμανίας που
παραπέμπεται σε δίκη.

Ο σοσιαλδημοκράτης
πρωθυπουργός της
Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα,
εναντίον του οποίου διεξά-
γεται έρευνα για διαφθορά
από τον Ιούλιο, θα δικα-
στεί, ανακοίνωσαν σήμερα
οι εισαγγελείς της Εθνικής
Διεύθυνσης Καταπολέμ-
ησης της Διαφθοράς (DNA), που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους.

Ο Πόντα, 42 ετών, που δηλώνει ότι είναι αθώος, είναι ο πρώτος εν ενεργεία ρουμά-
νος πρωθυπουργός που παραπέμπεται σε δίκη.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας για τη
μεταναστευτική κρίση όταν έγινε αυτή η ανακοίνωση, αλλά δεν αντέδρασε αμέσως.

Τη Δευτέρα είχε δηλώσει σε συνέντευξη πως θα "σεβαστεί την απόφαση των δικα-
στών, όποια κι αν είναι", εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να διατηρήσει το
αξίωμά του μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2016.

Ο Πόντα κατηγορείται για "17 αδικήματα πλαστογραφίας, συνέργειας σε φοροδιαφυ-
γή και ξεπλύματος χρήματος", για γεγονότα της περιόδου 2007-2011, όταν εργαζόταν
ως δικηγόρος.

Θεωρείται ύποπτος από τη δικαιοσύνη για τη λήψη ενός ποσού που αντιστοιχεί σε
55.000 ευρώ εκ μέρους ενός συνεργάτη του, του Νταν Σόβα, με τον οποίο είχε υπο-
γράψει συμβόλαιο συνεργασίας.

Προκειμένου να δικαιολογήσει το ποσό αυτό, το οποίο εισέπραξε σε πολλές μηνιαίες
δόσεις, είχε συντάξει 17 τιμολόγια στα οποία πιστοποιούνταν ψευδώς ότι εργαζόταν για
το δικηγορικό γραφείο του Σόβα.

Ο τελευταίος, που διορίστηκε στο μεταξύ τρεις φορές υπουργός από τον Πόντα, προ-
τού αποπεμφθεί το 2014, παραπέμφθηκε σήμερα στη δικαιοσύνη για συνέργεια σε
κατάχρηση εξουσίας, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Οι διαδοχικοί διορισμοί του Νταν Σόβα στην κυβέρνηση κατέστησαν στον πρωθυπο-
υργό ύποπτο για σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του, Οι
εισαγγελείς δεν μπόρεσαν όμως να ξεκινήσουν διώξεις σε αυτή την πτυχή επειδή το κοι-
νοβούλιο, όπου η κεντροαριστερά διαθέτει άνετη πλειοψηφία, αρνήθηκε να άρει την κοι-
νοβουλευτική ασυλία του.

Ο Πόντα, που βρίσκεται στην εξουσία από τον Μάιο του 2012, είχε απορρίψει μέχρι
τώρα τις εκκλήσεις να παραιτηθεί που απηύθυναν ο συντηρητικός πρόεδρος Κλάους
Γιοχάνις και η κεντροδεξιά αντιπολίτευση.
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Μήνυμα Βερολίνου: Δεσμευτικά
τα συμφωνηθέντα, δεν αλλάζουν

από τη νέα κυβέρνηση

Τήρηση της συμφ-
ωνίας Ελλάδας-
εταίρων ζήτησε το

γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών, στέλνον-
τας... μετεκλογικό μήνυμα
στην Αθήνα.

Το Βερολίνο τόνισε ότι
παρά την προεκλογική
εκστρατεία η Ελλάδα θα
πρέπει να τηρήσει το χρο-
νοδιάγραμμα για την εφα-
ρμογή των μεταρρ-
υθμίσεων που προβλέ-
πονται στο τρίτο πρόγραμμα, αλλά και ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν προκύψει από
τις εκλογές  πρέπει να το εφαρμόσει.

«Τα όσα συμφωνήθηκαν για την Ελλάδα είναι δεσμευτικά», διαμήνυσε ο εκπρόσωπος
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, Μάρτιν Γκέγκερ, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούν να αλλά-
ξουν εύκολα από μια νέα κυβέρνηση».   Ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΟΙΚ είπε
ακόμη σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις «υποθέτω ότι γίνονται πολύ λίγα πράγματα»,
συμπληρώνοντας ότι παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να ισχύει το συμπεφωνημένο χρονο-
διάγραμμα».

Παράλληλα, ερωτηθείς για το εάν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στην
Ελλάδα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να επαναδια-
πραγματευθεί το πακέτο βοήθειας, ο Γέγκερ είπε χαρακτηριστικά «εμείς δεν το βλέπο-
υμε έτσι».

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών απέφυγε να απαντήσει
στην ερώτηση ποιον υποψήφιο προτιμά το Βερολίνο λέγοντας ότι «ενδιαφερόμαστε να
σχηματιστεί γρήγορα μετά τις εκλογές μια νέα και αποτελεσματική κυβέρνηση».

Παραλαβή αιτήσεων Προνοιακών
Επιδομάτων από το Δήμο Φυλής

Γίνεται γνωστό από τη
Διεύθυνση  Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας & Πολιτι-

σμού πως οι αιτήσεις για τα προνοι-
ακά επιδόματα, που μέχρι σήμερα
υποβάλλονταν στο Δήμο της Ελευ-
σίνας, από την 3η Σεπτεμβρίου
2015 υποβάλλονται στο Δήμο
Φυλής. Με αυτό τον τρόπο θα
υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση των
δημοτών μας και θα τελειώσει επιτέ-
λους η άδικη ταλαιπωρία τους να
πηγαίνουν στην Ελευσίνα για μία αίτηση. 

Ειδικότερα, η υπηρεσία υποδοχής των αιτήσεων στεγάζεται προσωρινά στο ισόγειο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Δημαρχείου 11Β, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια), τηλέφωνο
για πληροφορίες 2102473733. Στη συνέχεια οι αιτήσεις για τη χορήγηση  προνοιακών
επιδομάτων αποστέλλονται στο Τμήμα Εφαρμογών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προ-
στασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Ελευσίνας για την διεκπεραίωση της πληρωμής τους. Αναφέρουμε επίσης την πολιτική
βούληση για πλήρη ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τις αρχές του έτους
2016, ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιούνται από το Δήμο Φυλής.

Τσίπρας: Μου είναι συμπαθής ο Μεϊ-
μαράκης, θα έπινα ένα

τσίπουρο μαζί του

Για την προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη
Μεϊμαράκη τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη του στην
εκπομπή στον Ενικό, στον τηλεοπτικό σταθμό STAR. 

«Ο κ. Μεϊμαράκης μου είναι συμπαθής σε προσωπικό επίπεδο για να πιούμε ένα
καφέ, να πιούμε ένα τσίπουρο», είπε και συνέχισε:

Έχουμε, όμως σημαντικές διαφορές, όχι μόνο ιδεολογικές, αλλά πιστεύω ότι εκπρο-
σωπούμε δύο πολύ διαφορετικά πράγματα στην ελληνική πολιτική ζωή και εκπροσω-
πούμε και εκ διαμέτρου αντίθετα κοινωνικά συμφέροντα.

Μεϊμαράκης για προσφυγικό: Έχουμε
ξεπεράσει τα όρια αντοχής της κοινωνίας

«Είναι μια δύσκολη μάχη που
θα δοθεί ως την τελευταία
στιγμή, ψήφο-ψήφο, πάνω

από την κάλπη», διεμήνυσε ο Ευάγ-
γελος Μεϊμαράκης, προσθέτοντας
ότι «δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος,
αφενός στα πολιτικά κόμματα να
εκθέσουν τις απόψεις τους και αφε-
τέρου στους πολίτες να ενημερωθ-
ούν».

Σε  συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι
-έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας», και καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν τη ΝΔ,
παρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι «είμαστε όμως αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά
για να υλοποιήσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται. Όλοι μαζί, βάζοντας το
εμείς πάνω από το εγώ».

Ο κ. Μεϊμαράκης επανέλαβε τη βεβαιότητά του ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα στις
εκλογές και ότι τη Δευτέρα θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ακόμη, επι-
μένει να καλεί και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει και λέει ότι η κυβέρνησή του
θα έχει τη μορφή της «εθνικής Ελλάδας» με τους πιο άξιους και ικανούς, όχι μόνο από
τα πολιτικά κόμματα, αλλά και από την κοινωνία.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι οι συμβιβασμοί
έχουν κάποιο όριο: «Αν εννοείτε συμβιβασμό να υιοθετήσω την άποψη ότι το Αιγαίο δεν
έχει θαλάσσια σύνορα ή ότι η αριστεία στην Παιδεία είναι κακό πράγμα, σας λέω ότι δεν
υπάρχει βάση για συζήτηση».

Όσον αφορά στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, σημείωσε πως «έχουμε ξεπεράσει τα
όρια αντοχής της κοινωνίας και της οικονομίας», υποστηρίζει ότι «η πολιτική ανοικτών
συνόρων δημιουργεί αδιέξοδα», ωστόσο βάζει και την ανθρωπιστική διάσταση του
ζητήματος σημειώνοντας ότι «πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα,
αυτό της εκρηκτικής αύξησης των προσφυγικών ροών, οργανωμένα, με σχέδιο και ανθ-
ρωπιά. Διαχωρίζοντας τους πρόσφυγες από τους παράνομους μετανάστες, αξιο-
ποιώντας τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυλάσσοντας αποτελεσματικά τα
σύνορα της χώρας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τσίπρας και
Κατρούγκαλος επανάφεραν το καθεστώς

ανομίας στο Δημόσιο»

Ουποψήφιος βουλευ-
τής Β’ Αθηνών της
Νέας Δημοκρατίας,

Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθ-
είς από δημοσιογράφους για
την επιστροφή στο νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός» επίορκου για-
τρού ως συνέπεια του νόμου
Κατρούγκαλου, έκανε σήμερα,
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, την
εξής δήλωση:

«Από την πρώτη στιγμή είχα-
με προειδοποιήσει τον κ. Κατρ-
ούγκαλο ότι τα “επικίνδυνα πει-
ράματά” του θα επαναφέρουν το καθεστώς ανομίας στη Δημόσια Διοίκηση. Τον είχαμε
προειδοποιήσει ότι η αδρανοποίηση του θεσμού της αυτοδίκαιης αργίας “κλείνει”  το
μάτι στη διαφθορά. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε πολύ γρήγορα. 

Η περίπτωση του γιατρού του “Ευαγγελισμού” που συγκλόνισε πέρυσι το πανελλήνιο
όταν ένας άτυχος συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του αρνούμενος να πληρώσει το φακε-
λάκι που του ζητήθηκε, έρχεται να προστεθεί στις εκατοντάδες περιπτώσεις υπαλλήλων
που ενώ κατηγορούνται και έχουν παραπεμφθεί για πολύ σοβαρά αδικήματα, τελικά
επιστρέφουν στις θέσεις τους, εκμεταλλευόμενοι το “νόμο Κατρούγκαλου” και την
εγκληματική ανικανότητα της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. 

Ο κ. Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον Ελληνικό λαό ποσό “νέο και προοδευτικό” είναι
να συμβάλλεις στην πλήρη αποδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης. Πόσο “νέο και
προοδευτικό” είναι να αφήνεις τους σκελετούς στη ντουλάπα και παράλληλα να προ-
σπαθείς να πείσεις τους πάντες ότι αντιπαρατίθεσαι με το “παλιό”. Ο κ. Τσίπρας και η
Κυβέρνησή του, μέσα από την απειρία και τις παλινωδίες της, μας γυρνάει στις σκοτει-
νές σελίδες του χθες. 

Δεν θα τους αφήσουμε όμως να ολοκληρώσουν το έργο τους. Την Κυριακή θα λάβουν
την ηχηρή απάντηση του Ελληνικού λαού». 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο Δ.ΙΕΚ

Μεγάρων θα λειτουργήσουν  οι παρακάτω
ειδικότητες.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
–ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι αιτήσεις επιλογής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο

σύνδεσμο :https://iek.sch.gr
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα

21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι

που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις  παρα-
πάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Δ.ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360   -   FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr      -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   : iek-megar.att.sch.gr

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια προγραμματισμού  των νέων ειδικοτήτων για το φθινο-
πωρινό εξάμηνο 2015Β    το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις  παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360

E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr 

ΓΑΜΟΣ
Ο ZOTAJ PETRAQ ΤΟΥ ΤΟΥ ZANI KAI THΣ VENETIKE ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΔΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗN AYΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθο-

δήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. 

Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να ανα-
πτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προ-
σωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξι-
ότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.  

Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις  οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάν-
νη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αχαρνές
8/9/2015
Τηλ.:(+30) 213 2072330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο
ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει
υποβάλει αίτηση για αλλαγή
επωνύμου από
<<ΠΟΛΙΑΚΟΒ>> σε
<<ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ>>.

Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)

ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημο-
τικής Κατάστασης, Φιλαδελφ-
είας 87 Αχαρνές τις αντιρρή-
σεις του για την πιο πάνω
αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                     
FAX: 2132042714                                                                 
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16 / 9 / 2015
Αρ. Πρωτ.:     42561

Ο Δήμαρχος ΦΥΛΉΣ διακηρύσσει
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Δια-
γωνισμό σύμφωνα με τις διατά-
ξειςτου Ν.3463/06, της Υ.Α
11389/93, τις διατάξεις του Ν.
2286/1995 , το Π.Δ 60/2007, τον
Ν.4155/2013 « Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων και άλλες διατάξεις»,   για
την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-
ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER 2)
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ &
ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ  » 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ
ΤΗΝΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ .
Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στα 122.130,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23%).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
99.292,69 € ΦΠΑ. 23%
22.837,31 €
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
122.130,00 € 
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-

νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) από τους οικονομικούς
φορείς, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.grτου
συστήματος ύστερα από προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 11 της Υ. Α
Π1/2390/2013.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 16/9/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ
Η 9/10/2015  ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφο-
ράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσή-
μανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται
σε ποσοστό 2% της προεκτιµόµεν-
ης αξίας της σύµβασης εκτός Φ. Π.
Α. , σύµφωνα µε το (α) εδάφιο της

1ης παραγράφου του 157ου άρθρ-
ου του Ν. 4281/2014. Όταν η προ-
σφορά αφορά μία επιμέρους
ομάδα υλικών από το σύνολο των
προς προµήθεια ειδών, η εγγύηση
συμμετοχής υπολογίζεται επί  της
προεκτιμόμενης  αξίας  που  αντι-
στοιχεί  στην  επιμέρους  ομάδα
εκτός Φ.Π.Α. .
Ο χρόνος της παραπάνω
εγγύησης, με ποινή μη αποδοχής
της συμμετοχής στο διαγωνισμό,
δεν μπορεί να είναι μικρότερος
των τριών (3) μηνών, προσμετρ-
ούμενων από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του δια-
γωνισμού.     
Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασ-
κευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά
Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον  Ανάδοχο .
Πληροφορίες  για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόμενοι από την
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμ-
ηθειών Tμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042758-
2132042716,ώρες 09:00 π.μ. έως
13:30 μ.μ.ή ηλεκτρονικά από τη
διεύθυνση http: // www.fyli.gr  . 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

<<Άντε να διώξουμε το παλιό και να
φέρουμε το νέο.>> Εσύ καλά τα λες

Αλέξη αλλά το νέο που το βλέπεις; για
να κοιτάξουμε και εμείς κατά κει μπας

και το δούμε να έρχεται…
Του Βασίλη Στεφάνου

Ένα από τα κόμματα που θα έπρεπε να κάνει
τουμπεκί  και να αφήσει να περάσει στο
ντούκου η υπόθεση Φλαμπουράρη είναι το

κόμμα της ΝΔ. Ο ενθουσιασμός όμως από τις δημοσκο-
πήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα της Δεξιάς έχει αρχίσει
να παίρνει κεφάλι και το κόμμα της Αριστεράς έρχεται
δεύτερο στις επερχόμενες εκλογές περιπλέκει λίγο τα
πράγματα, διότι όσοι από τους βουλευτές της ΝΔ στερ-
ούνται καλής μνήμης, ξεχνούν το παρελθόν δικών τους
υπουργών και σπεύδουν να επωφεληθούν από ένα
γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς από πολ-
λούς εκλεγμένους, που συνιστούν τα κόμματα της εξου-
σίας, αλλά είναι πολύ σύνηθες για εμάς του απλούς
πολίτες!  

Στο ντούκου θα το πέρναγα και εγώ έστω και αν το
θέμα αφορά πρώην υπουργό, όμως αφού πολ-
υσυζητήθηκε και γίνεται αιτία να σπιλωθεί ολόκληρο το
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο κατεβαίνει υποψήφιος ο
τέως υπουργός παίρνω θέση και επεμβαίνω να το σχο-
λιάσω αφού πρώτα σημειώσω την εξής λαϊκή ρήση που
αφορά τη ΝΔ: Θέλει η π…… να κρυφτεί αλλά η χαρά δε
την αφήνει… Το τι θέλει να πει ο ποιητής φίλοι αναγ-
νώστες θα το διαπιστώσετε κατά τη διάρκεια της ανάγνω-
σης αυτού του άρθρου. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα  ο κος φλαμπο-
υράρης χρησιμοποίησε την εκλογή του κόμματος του και
εν συνεπεία τη δική του από την πρώτη μέρα κιόλας για
να προβεί σε πράξεις οι οποίες θεωρούνται αντιδεοντο-
λογικές σε όλο το φάσμα της πολιτικής, της δημοκρατικής
χώρας μας. <<ψύλλοι στα άχυρα>> θα μπορούσε να πει
ο καθένας μας όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τελευταίες
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τέως υπουργός πήγε να
καλύψει τις (πομπές) του με μπλάνκο και επέπεσε σε νέα
γκάφα μεγαλύτερη, η οποία τον κάνει εκτός όλων των
άλλων να εμπλέκεται και σε πλαστογραφία των εγγράφ-
ων –κακούργημα κατά το νόμο- τα οποία αφορούσαν τη
συμμετοχή στην κατασκευαστική εταιρία <<ΔΙΑΤΜΗΣΗ
ΕΠΕ>> που ίδιος ήταν η είναι μέτοχος με ποσοστό
50,01% και 650.130 μετοχές. 

Ο 77χρονος πνευματικός
πατέρας για –πολλούς- του
πρώην πρωθυπουργού τα
έκανε σ…. δε θέλω να γράψω
τη λέξη. Φυσικά ο άνθρωπος
έχει και κάποια δικαιολογία
γιατί μόνο εκείνος γνωρίζει
πως μάζευε μία-μία τις παλιές
δραχμούλες η ένα-ένα τα ευρώ
για να φτιάξει αυτό το φτωχικό
χαρτοφυλάκιο, 

Έτσι εύκολα νομίζεται πως
μαζεύονται μερικά ψωροεκα-
τομμύρια ευρώ... γεράματα
έχει ο άνθρωπος πίσω του,
που να μεταβίβαζε τις μετοχές
του, στη γυναίκα του,, την κόρη
του η το γιο του; τον οποίο
όμως  φρόντισε να τοποθετή-
σει στο (πόδι) του στο ΔΣ της
εταιρίας. Η άλλη πιο μεγάλη
δικαιολογία είναι ότι ο καημένος τα χρήματα αυτά που του
ανήκουν από τις μετοχές, -τις οποίες είναι δύσκολο να
αποχωριστεί- και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει
μπορεί και να τα μάζεψε παραθερίζοντας τα καλοκαίρια
στην κοντινή Αίγινα και δε τα κατασπαταλούσε εκεί που
ένας πρώην υπουργός (συνταξιούχος) της ΝΔ διασκέδα-
ζε όταν η Ελληνική δικαιοσύνη τον αναζητούσε να λογο-
δοτήσει για μια παρόμοια κακουργηματική πράξη αυτή
της πλαστογραφίας!!!

Έ ρε τι θυμήθηκα πάλι ο άνθρωπος, πιο παλιό να
φύγει και πιο καινούργιο να έρθει; όλα τα Μπλάνκο του
πλανήτη να φέρουνε -οι τόσες ατασθαλίες που έχουν
λάβει χώρα στη χώρα μας από  κυβερνητικούς απ’ τη
μέρα που γεννήθηκα- δε φτάνουν να τις σβήσουν…

Είχα αναφέρει στην αρχή ότι ούτε το κόμμα της ΝΔ δεν
πρέπει να πανηγυρίζει, όταν στο βασικότερο αντίπαλο
κόμμα, συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα τα οποία
μάλιστα βλέπουν το φως της δημοσιότητας παραμονές
εκλογών, οι ψηφοφόροι δεν πάσχουν όλοι από τη νόσο
του αλτσχάιμερ και όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική
θα πρέπει να σκύβουν το κεφάλι από ντροπή ακόμα κ΄ αν
οι ίδιοι δεν έχουν εμπλοκή  σε τέτοιου είδους πράξεις.

Το Μιχάλη το Λιάπη τον ξεχάσανε τόσο γρήγορα οι
Νεοδημοκράτες; Δεν ήτανε εν ενεργεία; Και τι με αυτό;
Εκείνος ο ίδιος άνθρωπος, ο δικός τους άνθρωπος δεν
είναι που έχει συγγράψει τρία βιβλία πολιτικού περιεχο-

μένου που μάλιστα το ένα από αυτά έχει τίτλο <<Για Ένα
Νέο Ήθος>> για πιο ήθος μιλά στο βιβλίο του ο μέγας
τέως υπουργός, ήθος θεωρείτε να μην πληρώνεις ασφά-
λεια στο αυτοκίνητο που κυκλοφορείς; να μη πληρώνεις
τέλη κυκλοφορίας; 

Ήθος είναι να έχεις καταθέσει τις πινακίδες και την
άδεια του αυτοκινήτου σου και να κυκλοφορείς με πλα-
στές πινακίδες; Γιατί όλα αυτά από έναν πρώην υπουργό
συγκοινωνιών για να κάνει οικονομία και να μαζεύει λεφτά
και να κάνει διακοπές   στην  εξωτική Κουάλα Λουμπούρ
της Μαλαισίας; Γιατί δεν έκανε κ’ αυτός διακοπές στην
κοντινή Αίγινα για να του μείνουν λεφτά για τα τέλη κυκλο-
φορίας και να μη κατηγορηθεί για πλαστογραφία; Τι να
πει όμως κανείς και υπουργός να είσαι και πρωθυπο-
υργός να γίνεις και χίλιες καλές μοίρες να σε έχουνε μοι-
ράνει, άμα το έχει η κούτρα σου δεν αλλάζεις, πράγματι
δεν αλλάζεις… 

Ο Μιχαλάκης πάντως εδώ που τα λέμε ήτανε και λίγο
ειλικρινής, παραδέχτηκε ότι έσφαλε και το είπε δημόσια:
<< Έσφαλα και θα πληρώσω.>> και μάλλον πλήρωσε
αφού έπαψαν τα ΜΜΕ να ασχολούνται μαζί του: Τώρα
όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε πως θα πράξει και
ο Αλεκάκος  θα παραδεχτεί ότι έκανε λάθη όσο κατείχε τη
θέση της εξουσίας, η θα συνεχίζει να απειλεί όσους του
<<βγάλανε τα άπλυτα στη φόρα>> όπως κάνουν όλοι
όσοι έχουν <<λερωμένη φωλιά>> θα φανεί, <<κοντός
ψαλμός αλληλούια>> έτσι λέει μια λαϊκή ρήση…

Το Μπλάνκο καίει το Φλαμπουράρη…   
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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

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626



16-θριάσιο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015


