
ΣΣααρρωωττιικκέέςς
ααλλλλααγγέέςς

σστταα  μμιισσθθοολλόόγγιιαα  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  --
ΠΠοοιιοοιι  εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  κκααιι  ππόόσσαα  χχάάννοουυνν

ΣΣυυμμμμοορρίίαα  
««σσττήήννεειι»»

ττρροοχχααίίαα  &&
εεππιιττίίθθεεττααιι  σσεε

οοδδηηγγοούύςς
Σκηνοθετούν τροχαία, στήνουν

μπλόκα και επιτίθενται σε οδηγούς

ΔΔύύοο  ννηηππιιααγγωωγγοοίί  δδιιδδάάσσκκοουυνν  ττηηνν
ααγγάάππηη  γγιιαα  τταα  ζζώώαα
σστταα  ππιιττσσιιρρίίκκιιαα  ττοουυ

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ
ΜΜααθθήήμμαατταα  πποουυ  ββοοηηθθοούύνν  σσττηηνν  ππρρόόλλ--

ηηψψηη,,  σσττηηνν  ααλλλλααγγήή  σσττάάσσεεωωνν  ααλλλλάά  κκααιι
σσττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ννέέωωνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  εεκκ
μμέέρροουυςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν

ΓΓ..  ΣΣγγοουυρρόόςς  ::  ΝΝαα  εεππέέμμββεειι
σσττοονν  ΕΕΔΔΣΣΝΝΑΑ  ηη

ΕΕιισσααγγγγεελλίίαα
ΔΔιιααφφθθοορράάςς

ΚΚΕΕΔΔΕΕ::  ΠΠρροο--
σσωωρριιννήή  λλύύσσηη
ηη  ππααρράάτταασσηη
λλεειιττοουυρργγίίααςς
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν

ΔΔοομμώώνν

ΑΑυυττάά  εείίννααιι  τταα  ννέέαα
όόρριιαα  ηηλλιικκίίααςς  γγιιαα
σσύύννττααξξηη  --  ΌΌλληη  ηη

εεγγκκύύκκλλιιοοςς

Πρόσω… ολοταχώς για
το Μετρό στο Ίλιον

Άρειος Πάγος: Ισόβια για διακιν-
ητές ναρκωτικών αξίας άνω των

75.000 ευρώ

Eurostat: Ελλάδα & Ιταλία με τα
υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων

24η δράση για το Κίνημα χωρίς
μεσάζοντε του Δήμου Ελευσίνας 
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. 

Αγίου Δημητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
Νατσιοπούλου Μάρθα Κ. 

Κουγιουμτζόγλου 1, 2105561131

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη 2105551232

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη 

Πάρνηθος 95, 2102445975

Άνω Λιόσια
Λαζάρου Σοφία 

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ.

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κατά τόπους νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 22
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 60%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Στρατόνικος, Στράτος, Στρ-
ατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης

Καθ’ οδόν τα ραβασάκια των φόρων

Ηαντίστροφη μέτρηση για την επίτευξη
των στόχων του προϋπολογισμού
του 2015 έχει ήδη ξεκινήσει

Το επόμενο τρίμηνο θα είναι καθοριστικό για
την αύξηση των δημοσίων εσόδων και στο
υπουργείο Οικονομικών διεξάγουν αγώνα
δρόμου για την αποστολή στους φορολο-
γούμενους των εκκαθαριστικών για την πληρ-
ωμή προκαθορισμένων φορολογικών επιβα-
ρύνσεων.

Έτσι, και ενώ η δεύτερη δόση για την εξόφλ-
ηση του φόρου εισοδήματος λήγει αύριο, μέχρι
τις 20 Οκτωβρίου το υπουργείο Οικονομικών
θα έχει αποστείλει τα εκκαθαριστικά για τον
Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, σε 6 εκατομμύρια
ιδιοκτήτες. Ο ΕΝΦΙΑ, όπως είναι γνωστό, θα
πρέπει να καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις η
πρώτη εκ των οποίων έως το τέλος Σεπτεμ-
βρίου.

Νωρίτερα, έως 10 Οκτωβρίου, θα έχουν αποσταλεί από το υπουργείο Οικονομικών και τα εκκαθαριστικά για την
αύξηση της προκαταβολής φόρους σε αγρότες και επιχειρήσεις. Ειδοποιητήριο να καταβάλουν αυξημένο φόρο θα
παραλάβουν και οι υπόχρεοι σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, λόγω αύξησης του συντελεστή υπολογισμού του από
το 10% στο 13%.

Από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε χθες, ξεκινά και η κατάργηση του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ σε
έξι τουριστικά νησιά του Αιγαίου (Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος) μέτρο που αποτελεί
υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο τη συμφωνίας για τη χρηματοδότησή της από τους πιστωτές.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και για τον ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση. Στις 16
Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, μετά την παράταση της
προθεσμίας που είχε δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά την προεκλογική περίοδο. Προϋπόθε-
ση για να μην εφαρμοστεί το μέτρο είναι η εξεύρεση ισοδύναμων, κάτι που, πάντως, θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο στο
υπουργείο Οικονομικών.

Αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, διαβεβαιώνουν ότι
δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή φέτος. Ωστόσο χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφωνας Αλε-
ξιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παρεμβάσεις από φέτος.

Ριζικές αλλαγές τόσο στα μισθολόγιο,
όσο και στην διοικητική διάρθρωση
του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει το

νομοσχέδιο που ετοιμάζουν πυρετωδώς
αυτόν τον καιρό τα υπουργεία Εσωτερικών και
Εργασίας, με στόχο την εφαρμογή του μέσα
στους επόμενους μήνες. 

Στόχος των υπουργών Π. Κουρουμπλή, Χρ.
Βερναρδάκη και Γ. Κατρούγκαλου είναι όλες οι
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις να έχουν ολοκληρ-
ωθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, έτσι
ώστε να προχωρήσουν στην ανάρτησή του
στη Διαύγεια και να μπορέσει να ξεκινά να
υλοποιηθεί, εφόσον όλα προχωρήσουν σύμφ-
ωνα με τον προγραμματισμό, από την Πρω-
τοχρονιά του 2016.

Ποιες αλλαγές έρχονται - Ποιους επηρεά-
ζουν

Αιχμή του δόρατος του νέου νομοσχεδίου, το οποίο
στην ουσία, είναι εκείνο το οποίο είχε προετοιμαστεί από
τον Γ. Κατρούγκαλο, είναι οι μεταβολές στα ειδικά μισθ-
ολόγια στα οποία εντάσσονται βασικές κατηγορίες
δημοσίων υπαλλήλων όπως οι δικαστικοί, οι υπάλληλοι
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι καθηγητές
Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, οι ερευνητές, οι ένστολοι της
ΕΛ.ΑΣ και στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τις εν λόγω κατηγορίες
να ''χάνουν'' σχεδόν το 10% του μισθού τους, τόσο από
την ενσωμάτωση των βασικών επιδομάτων στον
βασικών αποδοχων, όσο και από την αντίστοιχη αύξηση
10% των ασφαλιστικών εισφορών τους. 

Μειώσεις στους μισθούς τους τους ερχόμενους μήνες
θα δουν επίσης και οι βουλευτές, οι γενικοί γραμματείς και
οι αιρετοί στον τομέα της Αυτοδιοίκησης.

Αυτή η κίνηση του υπουργείου έχει διττό σκοπό:
Πρώτον γιατί η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε εξοι-
κονόμηση πόρων από - θεωρούμενους ακόμα- υψηλόμι-
σθους και επειδή επιθυμεί να δώσει μήνυμα ότι οι
μειώσεις και οι περικοπές δεν αφορούν μόνο μισθωτούς
και συνταξιούχους αλλά ξεκινούν από τα υψηλά κλιμάκια. 

Το νέο σύστημα αξιολόγησης

Αλλαγές δεν θα υπάρξουν μόνο στους μισθούς, αλλά
και στο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και στην
επιλογή προϊσταμένων.

Το σχέδιο προβλέπει «βαθμολόγηση» των υπαλλήλων
από τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους, αλλά
και αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους ίδιους τους
πολίτες. 

Οι ληροφορίες που έρχονται από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών θέλουν επίσης μέχρι το τέλος το έτους, να υλοποι-
είται το δεύτερο κύμα κινητικότητας στο σύνολο του δημό-
σιου τομέα. 

Μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει
Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και
Καθηκοντολόγιο δημοσίων υπαλλήλων ενώ θα αναβαθμι-
στεί και ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης.

Επίσης, σύμφωνα με το νέο μνημόνιο, οι μεταβολές
που θα υπάρχουν στους μισθούς θα συνδέονται και με τις
δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και τη θέση
του προσωπικού. 

Όπως αναφέρεται, εξάλλου, στους όρους της συμφ-
ωνίας, υπάρχει δέσμευση από την ελληνική πλευρά για
τη δημιουργία Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων καθώς
και εφαρμογή καθηκοντολογίου στο Δημόσιο τομέα που
θα έχει άμεση σύνδεση με τους μισθούς. 

Σαρωτικές αλλαγές στα μισθολόγια του Δημοσίου
- Ποιοι επηρεάζονται και πόσα χάνουν
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Με αφορμή την έρευνα που ζήτησε να
διενεργηθεί στον ΕΔΣΝΑ από το
ΣΕΕΔΔ η Περιφερειάρχης Αττικής

κα Δούρου, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός δήλωσε ότι :

«Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής επιχει-
ρεί με σκανδαλολογίες και ωμά ψέματα να
καλύψει την καθολική αποτυχία και ανεπάρ-
κειά της στην εκπόνηση του νέου Περιφερεια-
κού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Απορρ-
ιμμάτων.

Φτάνει μάλιστα σε τέτοιο σημείο πρόκ-
λησης, που αντί να συγχαρεί την προη-
γούμενη διοίκηση που μέσα σε ενάμιση χρόνο
θητείας παρέδωσε έναν χρεοκοπημένο φορέα
πλεονασματικό, να ζητά και τα ρέστα.

Θυμίζουμε στους νεόκοπους αντιμνημονια-
κούς νοσταλγούς του Μακιαβέλι ότι : 

• Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ (αρχές
2012 και ουσιαστικά από τον Ιούνιο 2012), ο φορέας
βρισκόταν σε πλήρη διάλυση, λειτουργική και οικονομική. 

• Τα χρέη ξεπερνούσαν τα 70 εκ. € και οι αγωγές
ανέρχονταν σε δεκάδες εκ. €. 

• Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ΕΔΣΝΑ ήταν όλοι
δεσμευμένοι εξαιτίας κατασχέσεων, ενώ δεν είχε προβλε-
φθεί νομοθετικά τρόπος ώστε να εισπράττονται τα έσοδα
του φορέα. 

• Οι ανεξόφλητες οφειλές έφθαναν σε ορισμένες
περιπτώσεις ακόμη και σε βάθος 4 χρόνων!!!

• Λόγω της δραματικής οικονομικής κατάστασης
προσφύγαμε άμεσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
περιγράφοντας την κατάσταση και ζητώντας να γίνει εξον-
υχιστικός έλεγχος για τα αίτια που οδήγησαν τον φορέα
στο χείλος της χρεοκοπίας. 

• Σταδιακά το χάσμα των χρεών άρχισε να γεφ-
υρώνεται και εν τέλει τον Αύγουστο του 2014, ο ΕΔΣΝΑ
παραδόθηκε πλεονασματικός, αφού είχε υπαχθεί στη
ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη. Είχε προηγηθεί αυστηρός έλεγχος του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και απόφαση ένταξης της Ελλ.
Στατιστικής Αρχής.

Εμείς λοιπόν καλούμε όχι το ΣΕΕΔΔ, αλλά την Εισαγ-
γελία Διαφθοράς να επέμβει αυτεπάγγελτα και να πραγ-
ματοποιήσει κατεπείγοντα έλεγχο στον ΕΔΣΝΑ σε βάθος
εικοσαετίας και ασφαλώς μέχρι και σήμερα. Καθαρός
ουρανός άλλωστε αστραπές δεν φοβάται. 

Επιπρόσθετα όμως καλούμε να ελεγχθούν άμεσα :

1. Πόσες και ποιες συμβάσεις είναι μέχρι και σήμε-
ρα ενεργές στον ΕΔΣΝΑ, υπό ποιο καθεστώς βρίσκονται,
πως και με ποιο τρόπο γίνονται οι πληρωμές.

2. Υπό ποίο καθεστώς λειτουργούν οι Μονάδες
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, το Εργοστάσιο Μηχανικής
Ανακύκλωσης, ο Αποτεφρωτήρας Μολυσματικών Αποβ-
λήτων. 

3. Πως γίνεται σήμερα η υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής. Ποια μηχανήματα
έργου χρησιμοποιούνται και εάν πέραν των μηχανημά-
των του δημοσίου χρησιμοποιούνται και μηχανήματα
εργολάβων, ποιων εργολάβων, υπό ποίο καθεστώς, με
ποια αμοιβή και βάσει ποιας σύμβασης.

4. Για ποιο λόγο το Ελεγκτικό Συνέδριο θεώρησε
ως μη νόμιμες και απέρριψε  δαπάνες της νέας διοίκησης
του ΕΔΣΝΑ που αφορούσαν Πρωτόκολλο Βλάβης στη Β’
φάση του ΧΥΤΑ Φυλής και μελέτη απευθείας ανάθεσης
για τον ΠΕΣΔΑ. Δεν είχαν πει ότι θα μας ταράξουν στην
νομιμότητα;

5. Πως είναι δυνατόν από τη «συνηθισμένη» φωτιά
που ξέσπασε το καλοκαίρι που πέρασε στον ΧΥΤΑ
Φυλής, να προέκυψε αίφνης ζημία και νέο Πρωτόκολλο
Βλάβης και μάλιστα ύψους 500.000-600.000 €;

6. Επίσης ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα
τα στοιχεία που αφορούν στις πληρωμές των τελευταίων
ετών προς τρίτους, για να δούμε και να δουν και οι
πολίτες ποιοι είναι «διαπλεκόμενοι» κακοπληρωτές και
ποιοι οι «μη διαπλεκόμενοι» καλοπληρωτές των εργολά-
βων.

Αυτά ως μια μικρή πρόγευση και έπεται και συνέχεια».
Υποσημείωση 1η : 
Από τις αρχές του 2015 και για μεγάλο χρονικό διά-

στημα η Περιφέρεια Αττικής κηρύξει γενικευμένη στάση
πληρωμών στα έργα που υλοποιούνται είτε με ίδιους
πόρους, είτε με πόρους από το ΕΣΠΑ. 

Υποσημείωση 2η : 
Το εάν θα καταβληθούν και ποια ποσά σε εργολάβους

για τόκους υπερημερίας θα κριθεί δια της δικαστικής οδού
και επομένως ας μην βιάζονται ορισμένοι.

Υποσημείωση 3η : 
Προκαλεί εύλογες απορίες η δημοσιοποίηση της

απαίτησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, όταν
είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο χρωστά στους πάν-
τες …

Πρόσω… ολοταχώς για
το Μετρό στο Ίλιον

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Αττικό Μετρό
Α.Ε. και της εργοληπτικής εταιρείας για το έργο
«Γεωλογικές, Γεωφυσικές και Γεωτεχνικές έρευ-

νες και Μελέτες στο τμήμα “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ” της
επέκτασης της ΓΡΑΜΜΗΣ 2 του Μετρό της Αθήνας»,

μήκους 4χλμ., που περιλαμβάνει 3 σταθμούς.
Ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος παρακολουθεί στενά

την εξέλιξη των διαδικασιών για το Μετρό στο Ίλιον και
έχει συχνές επαφές για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, σε
συνάντηση που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Δρ. Χρήστο Τσίτουρα, ενημερώθη-
κε για την ολοκλήρωση μελέτης που προηγήθηκε από το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης δήλωσε: «Αναμένουμε την ολοκ-
λήρωση ενός σημαντικού έργου που θα βελτιώσει την
καθημερινότητα των πολιτών και θα ανακουφίσει την
κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή μας, ενώ η προ-
σβασιμότητα θα δώσει ώθηση στην αγορά και τις επιχει-
ρήσεις.»

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ερευνών και
μελετών, επόμενο στάδιο είναι η δημοπράτηση του
έργου.

Σκηνοθετούν τροχαία, στήνουν
μπλόκα και επιτίθενται σε οδηγούς.

Ηπολυπληθής συμμορίαά σε χρονικό διάστημα
δύο εβδομάδων φέρεται να έχει επιτεθεί σε 15-
20 οδηγούς σε Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Καματε-

ρό, Μενίδι και Ελευσίνα.
Ο τρόπος δράσης τους είναι χαρακτηριστικός: Κλείνουν

το δρόμο στα διερχόμενα οχήματα, εισβάλλουν τουλάχι-
στον τρία άτομα στο εσωτερικό τους και αφού αρπάξουν
μετρητά ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας έχουν πάνω
τους οι οδηγοί είτε εξαφανίζονται με δικό τους όχημα είτε
με εκείνο του θύματος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η ομάδα αποτελείται από
τρία έως οχτώ άτομα και η σύνθεσή της δεν είναι πάντα η
ίδια. Οι ίδιοι δράστες φέρονται να έχουν επιτεθεί σε
οδηγούς φορτηγών την ώρα που αυτοί ξεκουράζονταν σε
πάρκινγκ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την περασμένη
εβδομάδα υπήρχαν μέρες που καταγράφηκαν ακόμα και

τρία περιστατικά από την ίδια συμμορία.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 πέντε άτομα που επέ-

βαιναν σε αυτοκίνητο ανέκοψαν την πορεία οχήμα-
τος που οδηγούσε 47χρονος Έλληνας, τον οποίο
γρονθοκόπησαν και του απέσπασαν μετρητά και μία
χρυσή αλυσίδα. Στην ίδια περιοχή στις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τέσσερις με καλυμμένα τα χαρακτηριστι-
κά του προσώπου τους προσέγγισαν σταθμευμένο
φορτηγό σε πάρκινγκ και με την απειλή κατσαβιδιών
ακινητοποίησαν τον 60χρονο Έλληνα οδηγό, καθώς
και 52χρονη συνεπιβάτισσα αρπάζοντας χρήματα
και προσωπικά τους έγγραφα. Στη συνέχεια, διέφυ-
γαν με αυτοκίνητο το οποίο δεν έφερε πινακίδες
κυκλοφορίας.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 στο Μενίδι τρεις στα-
μάτησαν εν κινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε
32χρονος και με απειλή μαχαιριού και χρήση σωμα-
τικής βίας απέσπασαν όσα χρήματα είχε πάνω του και το
GPS. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στη θέση Συντριβάνι
στον Ασπρόπυργο τέσσερα άτομα εισέβαλλαν σε χώρο

αποθήκευσης κοντέινερ εταιρίας, και με την απειλή
όπλων ακινητοποίησαν 35χρονο φύλακα και αφαίρεσαν
μία τηλεόραση και τα κλειδιά αυτοκινήτου με το οποίο και
διέφυγαν.

Γ. Σγουρός : Να επέμβει στον
ΕΔΣΝΑ η Εισαγγελία Διαφθοράς

Συμμορία  «στήνει» τροχαία & επιτίθεται σε οδηγούς
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Δύο νηπιαγωγοί διδάσκουν την αγάπη για
τα ζώα στα πιτσιρίκια του Ασπρόπυργου

Μαθήματα που βοηθούν στην πρόληψη, στην αλλαγή στάσεων αλλά και στην
απόκτηση νέων δεξιοτήτων εκ μέρους των παιδιών

Δύο γυναίκες νηπιαγωγοί
που εργάζονται στο 11ο
Νηπιαγωγείο Ασπρόπ-

υργου Αττικής η Ελένη Κουντο-
υρά και η Ελισάβετ Ταουφίκ
αποφάσισαν να ενημερώσουν
τα πιτσιρίκια για όλα όσα
συμβαίνουν και στα αδέσποτα
ζώα στην περιοχή τους και
αλλού και να απαντήσουν στις
παιδικές αλλά ουσιαστικές απο-
ρίες και σε ερωτήσεις όπως οι
ακόλουθες: «Τί σημαίνει κυρία
αδέσποτο;» και «Γιατί δεν είναι
το σκυλάκι μαζί με τη μαμά του;»

Οι δύο γυναίκες εξήγησαν τι της ώθησε σε αυτό το μάθημα ζωής που δίδαξαν κατά το
σχολικό έτος 2014-2015: «Απλές, αθώες και ειλικρινείς ερωτήσεις των μικρών μαθητών
που έδωσαν την αφόρμηση για το ‘ταξίδι’ του 11ου νηπιαγωγείου Ασπροπύργου στο
σκληρό κόσμο των αδέσποτων.

Με αφορμή τις ίδιες τις ανάγκες των νηπίων για γνώση, την αγάπη μας για τα ζώα
αλλά και συνειδητοποιώντας την ένταση του φαινομένου στην περιοχή μας, θελήσαμε
να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας στο θέμα των αδέσποτων ζώων κινούμενοι
πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

• Την κατανόηση των δικαιωμά-
των των αδέσποτων και των
ζώων γενικότερα

• Την ανάπτυξη και καλλιέργεια
της ενσυναίσθησης

• Την υιοθέτηση θετικής στά-
σης και συμπεριφοράς απέναντι
σε κάθε ‘αδύναμη’ ομάδα

Μέσα από το πρίσμα σύγχρο-
νων παιδαγωγικών προσεγ-
γίσεων (ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία, εργασία πεδίου,
παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις ελεύθε-
ρου συνειρμού κ.ά), τη συνερ-
γασία με διάφορους φορείς (Γρα-
φείο Αγωγής Υγείας της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης –
Κτηνιατρικός Τομέας) και εθελοντικές ομάδες («Φαντάσματα του Ασπροπύργου»,
S.A.P.T., κ.ά.) και με επίκεντρο πάντα το ενδιαφέρον των παιδιών αυτής της ιδιαίτερα
τρυφερής ηλικίας, ελπίζουμε πως βάλαμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στη δημιουργία
αυριανών ζωόφιλων πολιτών με αξίες και πάνω από όλα με μια διαφορετική/ανθρώπινη
ματιά απέναντι στα ανυπεράσπιστα ζώα» καταλήγουν.

Η SAPT Ηellas στο 11ο Νηπιαγωγείο Ασπρόπυργου
Η υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δυτικής Αττικής Γωγώ Σταματοπούλου εξήγησε ότι γι’

αυτά τα μαθήματα δούλεψαν πολύ και πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν στην πρόληψη,
στην αλλαγή στάσεων αλλά και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων εκ μέρους των παι-
διών.

Εμείς εύχομαστε να συνεχίσουν και φέτος αυτά τα τόσο ουσιαστικά βιωματικά μαθή-
ματα οι δύο νηπιαγωγοί με τους νέους μαθητές και μαθήτριες τους. Άλλωστε πιστεύο-
υμε ότι για να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση εις βάρος των ζώων στη χώρα μας πρέ-
πει να παιδιά μας να διδαχτούν να τ’ αγαπούν.

«Τα αδέσποτα και εμείς» το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας από το 11ο Νηπιαγωγείο
Ασπροπύργου για το σχολικό έτος 2014-2015 μπορείτε να το δείτε εδώ.

Κινήσεις λογαριασμών, offshore και
καταθέσεις «έδεσαν» τον Λιακουνάκο

Νέα στοιχεία για διακίνηση χρημάτων που έφτασαν στους εισαγγελείς από το
Μονακό, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων είναι αυτά που όπως φαίνεται πως
οδήγησαν την ανακρίτρια διαφθοράς να εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος

του επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκου το οποίο και εκτελέστηκε χθες αργά το βράδυ.

Ειδικότερα στο γραφείο της Βασιλικής Μπράτη έφτασαν συγκεκριμένα στοιχεία για
την υπόθεση της σύμβασης με την εταιρεία Ericsson για προμήθεια συστημάτων έγκαι-
ρης προειδοποίησης (radar). Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία αφορούν εισροή
χρημάτων που υπολογίζονται σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε λογαρια-
σμούς στο Μονακό της offshore εταιρίας Ιnteraction. 

Τα χρήματα αυτά φέρεται να προέρχονται μέσω ελβετικών λογαριασμών από τη σου-
ηδική εταιρεία, για τα «μαύρα ταμεία» της οποίας διενεργείται έρευνα από την σουηδι-
κή Δικαιοσύνη.

Ακολούθως από τους λογαριασμούς στο Μονακό εμφανίζονται να κατευθύνονται σε
δύο άλλες offshore. Οι δύο αυτές εταιρείες συνδέονται με το στέλεχος επιχειρήσεων
Γιώργο Κάμαρη, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε άλλη δικογραφία για την υπόθεση
των εξοπλιστικών. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Κάμαρης κλήθηκε ως μάρτυρας από την ανα-
κρίτρια για την υπόθεση των σουηδικών ραντάρ και φέρεται να υποστήριξε πως η μία
εκ των δύο εταιρειών που δέχθηκαν τα χρήματα από το Μονακό είχε πραγματικό ιδιοκ-
τήτη τον άλλοτε διευθυντή Εξοπλισμών των υπουργείου Άμυνας Γιάννη Σμπώκο.

Στη δεύτερη εταιρία που δέχεται χρήματα από το Πριγκιπάτο εμπλέκεται διαχειριστής
περιουσιακών στοιχείων που κατηγορείται και για σκέλος της υπόθεσης των TORM1.

Τα στοιχεία για την πορεία των χρημάτων, που έχει πλέον στα χέρια της η ανακρίτρ-
ια μέσω δικαστικών συνδρομών και της εμπλοκής της Eurojustice, φαίνεται να επαληθ-
εύουν απόλυτα τους ισχυρισμούς πρώην στελέχους της σουηδικής εταιρείας ο οποίος
έχει παραδώσει στοιχεία και κατέθεσε για «ωφέλιμες πληρωμές» που έκανε η Ericsson
προς διάφορες εταιρείες σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και προς την
εταιρία Interaction.

Η υπόθεση των επίμαχων συστημάτων, για την οποία ο κ. Λιακουνάκος θα απολογ-
ηθεί την Παρασκευή, αφορά την προμήθεια 4 ιπτάμενων ραντάρ της Ericsson που θα
τοποθετούνταν στα βραζιλιάνικης κατασκευής αεροσκάφη Embraer, έργο που αποτε-
λούσε αντισταθμιστικό πρόγραμμα για τη σύμβαση του Αερομεταφερόμενου Συστήμα-
τος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ), αξίας 540 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λιακουνάκος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να
ενημερωθεί από τα νέα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία. Ο ίδιος, σε δήλωσή
του αρνείται την ενοχή του και τονίζει πως «δεν έχει δωροδοκήσει κρατικό αξιωμα-
τούχο», ενώ σημειώνει πως «όλη η επαγγελματική μου δραστηριότητα ήταν ανέκαθεν
διαφανής και νόμιμη και τα εισοδήματά μου εμφανή και φορολογητέα στην Ελλάδα».

“… θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθη-
τές μας στο θέμα των αδέσποτων ζώων”

“Τί σημαίνει ,κυρία, αδέσποτο;”
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Επίθεση στην κυβέρνηση από την
Αντιπολίτευση για τον ΦΠΑ στα νησιά

Έντονη επίθεση εξαπολύει στην κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για την κατάργηση
του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, μετά την ανακοίνωση της πρώτης ομάδας
νησιών. «Ο κ. Τσίπρας το καταργεί, 30 χρόνια μετά τη θέσπισή του από το

ΠΑΣΟΚ» αναφέρει το Κίνημα, τονίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήταν πρόταση της κυβέρν-
ησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ καταθέτει προτάσεις για επαναδιαπραγμάτευση του ζητήμα-
τος. 

«Η αύξηση του
ΦΠΑ πλήττει τα
λαϊκά στρώματα των
νησιών, μετατρέπει
τις διακοπές σε 'απα-
γορευμένο είδος' για
τη λαϊκή οικογένεια
και αποτελεί ένα
ακόμα χτύπημα για
τους αυτοαπασχο-
λούμενους στα
νησιά» τονίζει το
ΚΚΕ.

Οι προτάσεις της
Φ.Γεννηματά για
επαναδιαπραγμά-
τευση

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ, «α) Η κυβέρνηση καταργώντας
το ευνοϊκό καθεστώς που για εθνικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους
θεσπίστηκε το 1986 για τα νησιά του Αιγαίου, από το ΠΑΣΟΚ, προχώρησε στην αύξηση
του ΦΠΑ στην πρώτη ομάδα των νησιών. Θα ακολουθήσουν το 2016 και οι σχετικές
αποφάσεις για τα υπόλοιπα.» 

» Επισημαίνουμε ότι αυτή ήταν πρόταση του ίδιου του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, στο περιβόητο υπόμνημά τους των 47 σελίδων προς τους 'θεσμούς'.
Και αυτό παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ για την εξεύρεση
'ισοδύναμων'. Υποσχέσεις που πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκαν. Καμία διαπραγμάτευ-
ση δεν έγινε.»

» β) Η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ έχουν πρόσφατα προτείνει διά της
Προέδρου Φώφης Γεννηματά:

1) την εξαίρεση ορισμένων νησιών (και την διατήρηση του ευνοϊκού μέτρου σ’ αυτά)
με κριτήρια εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά.

2) Την έγκαιρη διαμόρφωση ενός πλαισίου, ισοδύναμων αντισταθμιστικών για το
σύνολο του νησιωτικού χώρου. Με προστασία ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσμού
και την αντιμετώπιση των συνεπειών τυχόν εφαρμογής του μέτρου της εξίσωσης του
ΦΠΑ στην οικονομική ζωή των νησιών και ειδικά τον τουρισμό και την εστίαση (όπου
εφαρμόζονται και οι άλλες αυξήσεις του ΦΠΑ).

» Επαναφέρουμε τις προτάσεις μας και επιμένουμε στην ανάγκη υιοθέτησής τους και
διαπραγμάτευσης για την εφαρμογή τους.»

»γ) Η στάση της κυβέρνησης δυστυχώς προδικάζει και υποχώρηση σε άλλα κρίσιμα
σχετικά θέματα, όπως αυτό του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Θέμα που αφορά εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες».

ΚΚΕ: ...ενώ οι μεγαλοξενοδόχοι μένουν στο απυρόβλητο
«Η αύξηση του ΦΠΑ πλήττει τα λαϊκά στρώματα των νησιών, μετατρέπει τις διακοπές

σε 'απαγορευμένο είδος' για τη λαϊκή οικογένεια και αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα για
τους αυτοαπασχολούμενους στα νησιά» τονίζει το ΚΚΕ και προσθέτει: 

«Την ίδια στιγμή μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι θα παραμείνουν στο απυρόβλητο,
αφού με τις δυνατότητες νόμιμων φοροαπαλλαγών μέσα από αναπτυξιακά πακέτα,
αφορολόγητα αποθεματικά και τριγωνικές πωλήσεις του τουριστικού εμπορεύματος, όχι
απλά δεν θα επιβαρυνθούν, αλλά θα συγκεντρώσουν ακόμα μεγαλύτερο τμήμα της
τουριστικής αγοράς». 

Το ΚΚΕ «καλεί σε αγωνιστική συμπόρευση τα λαϊκά στρώματα για ν’ αποτρέψουμε τα
νέα δυσβάσταχτα μέτρα, ν’ ανακτήσουμε τις απώλειες των προηγούμενων ετών και ν’
ανοίξουμε τον ελπιδοφόρο δρόμο της ριζικής ανατροπής».

ΛΑΕ: Χρονικό προαναγγελθέντος φόνου των νησιών
«'Χρονικό ενός προαναγγελθέντος φόνου' για τη νησιωτική Ελλάδα είναι η εκκίνηση

από την 1η Οκτωβρίου της επιβολής αυξημένου ΦΠΑ στα νησιά, σύμφωνα με τις προβ-
λέψεις του Τρίτου Μνημονίου. Πλέον τα νησιά μας θα είναι η μόνη νησιωτική περιοχή
της Ευρώπης όπου δεν θα ισχύει μειωμένος ΦΠΑ» αναφέρει η Λαϊκή Ενότητα σε ανα-
κοίνωσή της. 

«Η αύξηση του ΦΠΑ θα επιβαρύνει το κόστος ζωής των λαϊκών στρωμάτων και θα
έχει αλυσιδωτά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες που ήδη πληρώνουν ακριβά την
ύφεση και τα λουκέτα, την ώρα που έχουν να αντιμετωπίσουν τον ΕΝΦΙΑ και τα άλλα
χαράτσια.» 

» Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδιώκει να πιάσει τους στόχους που επιβάλουν οι
δανειστές μέσα από τη καταιγίδα φόρων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, αφήνοντας
ανενόχλητο το μεγάλο κεφάλαιο να φοροδιαφεύγει και να διοχετεύει πλούτο σε φορο-
λογικούς παραδείσους και off-shore εταιρίες. Πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση των προ-
γραμματικών δηλώσεων γίνεται σαφές ότι ήταν κενές περιεχομένου οι προεκλογικές
εξαγγελίες για 'παράλληλο πρόγραμμα' και 'ισοδύναμα', μια που το μόνο 'προεκλογικό
πρόγραμμα' που θα εφαρμοστεί θα είναι το ίδιο το Μνημόνιο.»

» Όσο για τις ανακοινώσεις για το θέμα που έβγαλαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ,
θα θέλαμε να τους ρωτήσουμε: τώρα πλάκα μας κάνετε; Διότι όταν ψήφιζαν όλοι μαζί το
συγκεκριμένο μέτρο, το να έρχονται εκ των υστέρων και να κάνουν κριτική, μόνο ως
κακόγουστο αστείο μπορεί να εκληφθεί.»

» Στο χέρι των μαζικών φορέων και του λαϊκού κινήματος, η οργάνωση της πάλης για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής» καταλήγει η ΛΑΕ.

Ξεκινά άμεσα ο έλεγχος των συμβεβ-
λημένων κλινικών του ΕΟΠΥΥ

Προθεσμία ενός μήνα
δόθηκε την Τρίτη
στον ΕΟΠΥΥ προ-

κειμένου να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος για το 2013 των
συμβεβλημένων κλινικών με
τον Οργανισμό, καθώς και για
τον αναγκαίο καταλογισμό
των ποινών και των προ-
στίμων σε όλους τους τυχόν
παραβάτες. 

Σε συνάντηση που είχαν
την Τρίτη με τον πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό, ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης,
συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των ελέγχων των κλινικών από ιδιωτικές ελεγκτικές εται-
ρείες και αποφασίστηκε η δρομολόγηση των συγκεκριμένων ενεργειών με στόχο την
επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης.

Υπενθυμίζεται, ότι λόγω των ενστάσεων που είχαν ως συνέπεια να μην έχουν ολοκ-
ληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι για το 2013, τον προηγούμενο μήνα - και μετά από συμφωνία
με τους θεσμούς - αποφασίστηκε η αλλαγή του μαθηματικού τύπου του claw back για
το 2014 και η αποσύνδεσή του από αυτό του 2013, έτσι ώστε να είναι δυνατή η είσπρ-
αξή του, που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση. 

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν πρόλαβε να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ λόγω της
προκήρυξης εκλογών και τελικά υπογράφηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας
Θάνο Δημόπουλο, αφού είχε διασφαλιστεί ότι με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει καμία πιθ-
ανότητα απαλλαγής των κλινικών από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δαπανών τους. 

Η υπουργική απόφαση, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, εισάγει νέες, πιο
αυστηρές ποινές από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τους παραβάτες. Ειδικότερα, σε
αυτούς που έχουν παραβάσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 10% των αιτούμενων ποσών,
επιβάλλεται πρόσθετη ποινή διακοπής της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ ενός μηνός, ενώ
για υπότροπους επιβάλλεται ελάχιστη ποινή διακοπής της σύμβασης συνεργασίας με
τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας έξι μηνών.

Θεραπεία του καρκίνου του μαστού με
λιγότερο επεμβατικές μεθόδους

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 500.000 γυναίκες
πεθαίνουν κάθε χρόνο στον κόσμο από τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, αν η νόσος
διαγνωσθεί έγκαιρα, μπορεί να "θεραπευτεί, εννιά φορές στις δέκα".

Εξατομικευμένος προληπτικός έλεγχος για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, χειρουργική
επέμβαση, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπείες λιγότερο επιθετικές και καλύτερα στοχευμένες: η
θεραπεία του καρκίνου του μαστού, που πλήττει μία στις οκτώ γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες,
γίνεται τώρα όλο και περισσότερο à la carte.

"Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε δει μείζονες αλλαγές στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Γνωρίζουμε στο εξής ότι δεν υπάρχει ένας τύπος καρκίνου του μαστού και ότι υπάρχουν πολύ
ελαφρές μοριακές διαφορές (...) που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο ειδικών και εξατομικευμένων
θεραπειών", συνοψίζει ο δρ Τζάστιν Στέμπινγκ, καθηγητής Ογκολογίας στο Imperial College του
Λονδίνου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότερες από 500.000 γυναίκες
πεθαίνουν κάθε χρόνο στον κόσμο από τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, αν η νόσος διαγνωσθεί
έγκαιρα, μπορεί να "θεραπευτεί, εννιά φορές στις δέκα", υπογραμμίζει το Εθνικό Ινστιτούτο
Καρκίνου της Γαλλίας (INCA), καθώς ξεκινά νέα διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την
ασθένεια αυτή.

Ωστόσο, αν το ποσοστό αυτών που καταφέρνουν να ξεπεράσουν την κρίσιμη πενταετή
περίοδο που ακολουθεί της θεραπείας υπερβαίνει πλέον το 80% στις περισσότερες δυτικές
χώρες, πέφτει σε λιγότερο από 40% στις φτωχότερες χώρες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Επί χρόνια, οι γιατροί αύξαιναν τον αριθμό και τη διάρκεια των θεραπειών για να αυξήσουν τις
πιθανότητες θεραπείας. Πλέον είναι καιρός για μια "αποκλιμάκωση" στις ασθενείς με μικρό
κίνδυνο υποτροπής. "Αυτή είναι μια εξαιρετικά ελεγχόμενη αποκλιμάκωση, δεν παίρνουμε ρίσκα",
εξηγεί ο Ρομάν Ρουζιέ, του Ινστιτούτου Curie στο Παρίσι. Αφορά τους όγκους μεγέθους
μικρότερου των 2 εκατοστών και οι οποίοι ανταποκρίνονται σε ορμονική θεραπεία, περίπου το
70% των κρουσμάτων που ανιχνεύονται στη Γαλλία.

Η μέθοδος που ακολουθείτο για όλους τους καρκίνους του μαστού τη δεκαετία του 1980, η
ολική μαστεκτομή και αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων δεν αποτελεί πλέον τον κανόνα
σήμερα.

Σύμφωνα με τον δρα Ρουζιέ, η μαστεκτομή δεν αφορά παραπάνω από το 28% των
κρουσμάτων στη Γαλλία. Έχει αντικατασταθεί από την ογκεκτομή (ή αφαίρεση του όγκου).

Εάν η αποκλιμάκωση δεν αφορά επί του παρόντος την ορμονοθεραπεία, που
συνταγογραφείται για όγκους ευαίσθητους στις θηλυκές ορμόνες, παρατηρείται αντίθετα στην
ακτινοθεραπεία με βραχύτερες διάρκειες θεραπειών, ακόμη και μια ακτινοβολία κατά τη διάρκεια
της εγχείρησης.

Οι χημειοθεραπείες δεν είναι πάντα χρήσιμες
Ο εφιάλτης της "χημειοθεραπείας", η οποία συστηματικά προκαλεί την πτώση των μαλλιών,

ούτε αυτή αποτελεί σήμερα τον κανόνα, υπογραμμίζει ο δρ Στέμπινγκ.
Αρχικά, γιατί νέες χημειοθεραπείες έχουν αναπτυχθεί, με λιγότερες παρενέργειες, αλλά επίσης

γιατί η χημειοθεραπεία δεν ωφελεί πάντα.
"Σε ορισμένες ασθενείς χαμηλού κινδύνου, γνωρίζουμε ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτε, σε άλλες

είναι απαραίτητη, ωστόσο παραμένει μια γκρίζα ζώνη, με τις γυναίκες για τις οποίες δεν
γνωρίζουμε τα οφέλη", εξηγεί ο καθηγητής Ρουζιέ ο οποίος μόλις άρχισε μελέτη για ένα μοριακό
τεστ αξιολόγησης του οφέλους της χημειοθεραπείας και του κινδύνου υποτροπής.

Οι ογκολόγοι βασίζονται κυρίως στις στοχευμένες θεραπείες για να αντιμετωπίσουν το 15-20%
των καρκίνων που είναι δύσκολο να θεραπευτούν ή υποτροπιάζουν χρόνια αργότερα και
καταλήγουν μοιραίοι για τις ασθενείς.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Κοινωνικής   Πολιτικής   του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευ-
σίνας, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το πρόγραμμα «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» δωρ-
εάν  στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η (την Τετάρτη 30/9/2015 για τα Α και Β Κ.Α.Π.Η  και
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για το Κ.Α.Π.Η Μαγούλας).

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στις  υπεύθυνες φυσικοθερα-
πεύτριες με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (ώρες και μέρες λειτουργίας των
Κ.Α.Π.Η).

• Για το Α΄ ΚΑΠΗ  δήλωση συμμετοχής στην κα. Παύλου Μ. (2105543635)
• Για το Β΄ ΚΑΠΗ δήλωση συμμετοχής στην κα. Μιχαήλου Μ.(2105546117)
• Για το ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ δήλωση συμμετοχής σε ένα από τα παραπάνω

τηλέφωνα.

Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
Μαρία Βασιλείου

24η δράση για το Κίνημα
χωρίς μεσάζοντες 

Το Κίνημα Χωρίς
μεσάζοντες του
Δήμου Ελευσίνας

προχωρά στην 24η Δράση
του το Σάββατο 3 Οκτω-
βρίου, στο πάρκινγκ επί
της οδού Ηρώων Πολ-
υτεχνείου, απέναντι από
το κτίριο της Περιφέρειας,
και ώρες οκτώ το πρωί
έως δώδεκα το μεσημέρι.
Τα προϊόντα που θα διατε-
θούν είναι ελαιόλαδο, ρύζι,
αλεύρι, όσπρια, πατάτες,
αυγά, μέλι, τυριά, ζυμαρι-
κά και άλλα.

Και δεύτερο χώρο παραχωρεί ο δήμος
Αθηναίων για τους πρόσφυγες

Και δεύτερο χώρο θα παραχωρήσει ο
Δήμος Αθηναίων προκειμένου να στε-
γάσει ακόμη ένα ανοιχτό κέντρο φιλο-

ξενίας προσφύγων, με στόχο να αποσυμφορ-
ηθεί η κατάσταση στις κεντρικές πλατείες της
πρωτεύουσας, όπως προέκυψε από τη συνάν-
τηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, με τον δήμα-
ρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη.

«Το υπουργείο Μετανάστευσης βλέπει με ιδιαίτερη ανησυχία φαινόμενα επιβάρυνσης
της ζωής στον κοινωνικό ιστό της πόλης, που δημιουργήθηκαν από μία μεγάλη πίεση
και αύξηση των προσφυγικών ροών, και η Βικτώρια είναι ένα τυπικό παράδειγμα. Ο
δήμαρχος έχει πολύ μεγάλη αγωνία γι' αυτό. Κάνουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και
πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ελαφρύνει πάρα πολύ το πρόβλημα», τόνισε
μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής.Από την πλευρά του, ο κ. Καμίνης υπογράμμισε ότι «ο Δήμος, έστω και μόνος
του, θα βοηθήσει και πάλι, προσπαθώντας να εξασφαλίσει έναν ελεύθερο χώρο, υπό
την αυστηρή όμως προϋπόθεση αυτή τη φορά ότι θα εκλείψει το απαράδεκτο φαινόμε-
νο να κατασκηνώνουν άνθρωποι σε κεντρικές πλατείες και γειτονιές της Αθήνας».

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξήρε την «αξιοθαύμαστη ωριμότητα που έχουν επιδείξει οι
κάτοικοι μέχρι στιγμής», ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, «καιροφυλακτούν ακραίοι κύκλοι
προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί».

Τέλος, άσκησε κριτική στους άλλους δήμους, από τους οποίους «δεν βλέπουμε παρ-
όμοια διάθεση», και στις ένοπλες δυνάμεις που δεν διαθέτουν ελεύθερους χώρους «ενώ
ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στρατόπεδα που ουσιαστικά έχουν καταληφθεί».
«Δεν επιτρέπεται να έχουμε στο λεκανοπέδιο άδειους χώρους και γεμάτες πλατείες
στην Αθήνα», κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος έχει βρεθεί και, αφού η πρόταση συζητηθεί σε
κυβερνητικό επίπεδο, αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου
να λειτουργήσει άμεσα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Βασίλης
Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθη-
ναίων Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαγιαννάκης ο δήμος Αθηναίων έχει δεχτεί μεγάλη
προσφορά από εθελοντές για παραχώρηση άδειων κτιρίων, όπως ξενοδοχεία και πολ-
υκατοικίες, «για τα οποία χρειάζεται θεσμική παρέμβαση και τη συζητάμε», αλλά και για
εθελοντική εργασία.

Πανελλήνιες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρό-
τες - Θέλουν να κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα

Στην διεξαγωγή συνεδριάσεων ανά την Ελλάδα θα προχωρήσουν αγρότες και
κτηνοτρόφοι στις 7 Οκτωβρίου, ενώ στις 10 ή 11 του ίδιου μήνα αναμένεται
μεγάλη συγκέντρωσή τους σε Νίκαια ή Πλαταμώνα, ώστε να ληφθούν οι τελικές

αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων που σκοπεύουν να ακολουθήσουν, αντι-
δρώντας στα προωθούμενα μέτρα για τον τομέα τους.

Ο επικεφαλής της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών και Κτηνοτρόφων,
Χρήστος Γκόντιας τόνισε, επίσης, πως μία πρόταση που φαίνεται να κερδίζει ολοένα και
περισσότερο έδαφος είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας να κατέβουν με αγροτι-
κά οχήματα στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε ο κ. Γκόντιας, στη μεγάλη συνάντηση που προγραμματίζεται θα
κληθούν όλες οι οργανώσεις, "αφού ανεξαρτήτως κόμματος και πολιτικής πεποίθησης
τα προβλήματά μας είναι κοινά".

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνει ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα που
θέτουν προκειμένου "να τακτοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας, αλλά και να μπουν οι
βάσεις για μια μακρόχρονη πορεία του με στρατηγικό σχεδιασμό και συγκεκριμένους
στόχους".

Ξεκαθαρίζουν, επίσης, πως δεν προτίθενται οι ίδιοι να προτείνουν ισοδύναμα για να
αντισταθμιστούν τα δυσμενή, όπως τονίζουν, μέτρα που προωθούνται στο ασφαλιστικό
και το φορολογικό τους και υποστηρίζουν πως οι λύσεις μπορούν να βρεθούν στον δικό
τους χώρο "χωρίς να επηρεάζονται άλλες κοινωνικές ομάδες της χώρας".

Στον ΄΄χορό'' των κινητοποιήσεων και οι κτηνοτρόφοι
Με περιφερειακές κινητοποιήσεις εισέρχεται στον "χορό" των κινητοποιήσεων η

Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), που μπορεί το προηγούμενο διάστημα να
τηρούσε στάση αναμονής, αλλά "με την κυβέρνηση σχηματισμένη και τα προβλήματα
να οξύνονται ήρθε η ώρα αντίδρασης" σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, Δημήτρη
Καμπούρη.

Ο κ. Καμπούρης ανέφερε ακόμη ότι η ΠΕΚ πρόκειται να προτείνει σε όλους τους φορ-
είς του πρωτογενούς τομέα να συμμετάσχουν σε πανελλαδική σύσκεψη στη Θεσσα-
λονίκη, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

"Η φορολογία των αγροτών, το ασφαλιστικό, το θέμα των βοσκοτόπων, το κόστος
παραγωγής, οι τιμές αγροτικών προϊόντων, οι πληρωμές επιδοτήσεων και βιολογικών
προγραμμάτων που καθυστερούν έως και τέσσερα χρόνια, είναι θέματα που αφορούν
όλους μας" υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΕΚ.

Σε χθεσινή σύσκεψη στην Πρέβεζα, που έγινε με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρ-
όφων της ευρύτερης περιοχής, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΚ αποφάσισε ομόφωνα
"σε περίπτωση άλλης καθυστέρησης των πληρωμών να ακολουθηθεί η νομική οδός",
διευκρίνισε ο κ. Καμπούρης.

Υπογραμμίζεται ότι το προσωρινό πλάνο των περιφερειακών κινητοποιήσεων που
αποφάσισε η ΠΕΚ σε επίπεδο νομών είναι: Σέρρες (15/10), Κιλκίς (20/10), Ημαθία
(22/10), Χαλκιδική 29/10), Κομοτηνή (3/11/) και θα ακολουθήσουν μεταξύ άλλων και
αυτοί των Θεσπρωτίας, Αιτωλοκαρνανίας και Ηλείας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2015
ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΑΞΗΣ                             ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η ποδοσφαιρική ομάδα ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ευχαριστεί την εταιρία Ανακύκλωσης ΑΝΑΜΕΤ
για την οικονομική της βοήθεια για την αγορά

εξοπλισμού της ομάδας
Το ΔΣ

Καβάλα: Δημοτικός σύμβουλος
συνελήφθη για κακοποίηση του

σκύλου του 

Ο68χρονος δημοτικός σύμβουλος φαίνεται να
χρησιμοποιεί ένα ξύλινο μπαστούνι και με αυτό
να χτυπάει στο κεφάλι και στο σώμα το σκυλί

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου
Παγγαίου και ολόκληρης της Καβάλας βίντεο που είδε το
φως της δημοσιότητας και εμφανίζει εν ενεργεία δημοτικό

σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου να κακοποιεί με βάναυσο
τρόπο τον ίδιο τον σκύλο του.

Ο 68χρονος δημοτικός σύμβουλος φαίνεται να χρησι-
μοποιεί ένα ξύλινο μπαστούνι και με αυτό να χτυπάει στο
κεφάλι και στο σώμα το σκυλί, που ήταν δεμένο στην
αυλή του σπιτιού του.

Στο βίντεο, το ζώο φαίνεται να σφαδάζει από τον πόνο
και τον 68χρονο να το βρίζει και να του φωνάζει "φάτο",
θέλοντας προφανώς να το αναγκάσει να φάει φαγητό,
που δεν ήθελε. Στο σημείο της κακοποίησης σπεύδουν
τρεις γυναίκες που σταματούν την κακοποίηση του
σκυλιού, αποτρέποντας τον 68χρονο να το χτυπάει.

Το σκυλί φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι και μεγάλο
αιμάτωμα στην περιοχή του ματιού, ενώ ο κτηνίατρος
που το εξέτασε είπε πως το σκυλί είναι τρομοκρατημένο.

Ο 68χρονος συνελήφθη στην Τοπική Κοινότητα Μελισ-
σοκομείου του Δήμου Παγγαίου από άντρες του Αστυνο-
μικού Τμήματος Ελευθερούπολης, ύστερα από καταγ-
γελία που έγινε σε βάρος του για την κακοποίηση του
σκυλιού.

ΤΕΕ: Έρχεται Task Force που
θα καταγγέλλει κρούσματα

γραφειοκρατίας
«Κολλημένη» επί δεκάμηνο σχετική απόφαση

Τη δική του «Τask Force» για την καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας συστήνει το Τεχνικό Επιμελ-
ητήριο Ελλάδος όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ ο

πρόεδρός του Γιώργος Στασινός. Η συγκεκριμένη «Τask
Force» του ΤΕΕ μάλιστα θα καταγγέλλει δημοσίως όποια
κρούσματα προκύπτουν! 

Όπως επισήμανε ο κ. Στασινός, για την προσέλκυση
επενδύσεων χρειάζεται αφενός σταθερό φορολογικό
περιβάλλον, αφετέρου ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης
των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε
πως με τη νέα υπηρεσία θα δημιουργηθεί μια «ανοιχτή
γραμμή» μηχανικών και επενδυτών, και όποτε «κολλάει»
μια επένδυση το πρόβλημα θα εντοπίζεται και θα καταγ-
γέλλεται. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε ότι
εδώ και 9 με 10 μήνες δεν έχει υπογραφεί μια Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση των υπουργείων Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, με την οποία οι οικοδομικές άδειες θα
δίδονται πλέον ηλεκτρονικά, ώστε να αποφεύγονται
φαινόμενα διαφθοράς με υπαλλήλους αλλά και ταλαι-
πωρία. Αλλά και το ζήτημα της έκδοσης ηλεκτρονικής
ταυτότητας των κτηρίων έχει κολλήσει επίσης επί σχεδόν
δεκάμηνο εξήγησε. «Έχω απαυδήσει, έτσι δεν υπάρχει
ανάπτυξη, δεν προχωράμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Στασινός.

Άνοδο κατέγραψε ο δείκτης
οικονομικής εμπιστοσύνης

στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οδείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ελλά-
δα βελτιώθηκε στις 83,1 μονάδες τον Σεπτέμ-
βριο από τις 75,2 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα,

σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή.

"Αυτό δείχνει ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη για την
Ελλάδα, μολονότι παραμένει μακριά από το επίπεδο του
Μαΐου (92,7 μονάδες)", σχολίασε ο αναλυτής Μπερτ
Κόλιν από την ING στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δείκτης για την ευρωζώνη αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο
στις 105,6 μονάδες από 104,1 μονάδες τον Αύγουστο,
καθώς βελτιώθηκε το κλίμα στους τομείς της βιομηχανίας
και των υπηρεσιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομι-
σιόν που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Οι οικονο-
μολόγοι, που είχαν ρωτηθεί από το Bloomberg, προέβλε-
παν κατά μέσο όρο μία μείωση του δείκτη στις 104,1
μονάδες από τις 104,2 μονάδες που ήταν η αρχική
εκτίμησή του για τον Αύγουστο.

Με το οικονομικό κλίμα να βελτιώνεται από τη Γερμανία
έως την Ιταλία, τα στοιχεία αυτά προστίθενται στις
ενδείξεις ότι η ανάκαμψη της Ευρωζώνης μπορεί να αντέ-
ξει μία οικονομική επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγο-
ρές, όπως της Κίνας. Ένας άλλος δείκτης (της εταιρείας
Markit) για τη δραστηριότητα στους τομείς της μετα-
ποίησης και των υπηρεσιών της Ευρωζώνης υποδηλώνει
αύξηση κατά 0,4% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο τρίτο
τρίμηνο (σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο). «Φαίνεται
πιθανό ότι οι πολύ χαμηλές τιμές του πετρελαίου, η αντα-
γωνιστική ισοτιμία του ευρώ και η ελληνική κατάσταση
στηρίζουν το επιχειρηματικό κλίμα σε όλη την Ευρ-
ωζώνη», δήλωσε οικονομολόγος της HIS στην Wall
Street Journal.

Παρά ταύτα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί
την προοπτική περισσότερων μέτρων στήριξης της οικο-
νομίας. Έπειτα από έξι μήνες υλοποίησης του προγράμ-
ματος ποσοτικής χαλάρωσης, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ
αναθεώρησαν στις αρχές του μήνα προς τα κάτω τις
προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό έως
το 2017.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

«40 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ»

30 Σεπτεμβρίου 2015, 20:30
Παλαιό Ελαιουργείο, Παραλία Ελευσίνας

Τα Αισχύλεια είναι ο θεμέλιος λίθος που πάνω του οικοδομήθηκε αυτό που οι Ελευ-
σίνιοι θέλουν για την πόλη τους, είναι το μονοπάτι που χαράχθηκε από πολλά βήματα
που πλέον έχουν προσανατολισμό.

Το επετειακό λεύκωμα των 40 χρόνων έρχεται σε μια καίρια στιγμή, στο χρόνο που
πρέπει να αναστοχαστούμε το είναι μας, για να δούμε τις επιλογές και τις ανάγκες μας.
Είναι έργο μνήμης και υψηλού οραματισμού, το οποίο μας είναι απαραίτητο περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά.  

Ο Δήμος Ελευσίνας παρουσιάζει επίσημα το επετειακό λεύκωμα «40 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 20:30, στο Παλαιό Ελαιουργείο
στην Παραλία Ελευσίνας.

Για το λεύκωμα και το θεσμό των Αισχυλείων θα μιλήσουν ο μεταφραστής και κρι-
τικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος και ο συγγραφέας Γιώργος Συμπάρδης.

INFO: Παλαιό Ελαιουργείο
Πεζόδρομος οδού Κανελλοπούλου ∙ Παραλία Ελευσίνας 
Τ: 210 5565613 – 607 – 614 ∙ E.: info@aisxylia.gr ∙ W.: www.aisxylia.gr 

Πως θα έρθετε:
Προαστιακός Μαγούλας & 879 | 863 Θριάσιο – Ελευσίνα
845 | 871 Πειραιάς – Ελευσίνα
876 ΜΕΤΡΟ Αγ. Μαρίνα – Ελευσίνα
Α16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα
Υπεραστικό Λεωφορείο ΜΕΓΑΡΩΝ (σταθμός ΗΣΑΠ Θησείου)

Αυτά είναι τα όπλα που έκρυβε
ο Πετρακάκος

Και νέες φωτογρ-
αφίες όπλων
και άλλων αντι-

κειμένων που βρέθηκαν
στη διάρκεια των ερευ-
νών της Αντιτρομοκρατι-
κής Υπηρεσίας στον
υπαίθριο χώρο της αγρ-
οικίας που χρησιμοποι-
ούσε ως κρησφύγετο ο
Γιώργος Πετρακάκος
έδωσε την Τρίτη στη
δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι στη
συγκεκριμένη αγροικία
έχουν εντοπιστεί θαμμέ-
να ένα ρουκετοβόλο
RPG, έξι καλάσνικοφ,
δύο ούζι, επτά γεμιστήρ-
ες, δύο σιγαστήρες,
ανταλλακτικά τυφεκίων
(κλείστρα, ελατήρια
κ.λπ.), ζελατοδυναμίτι-
δα, χειροβομβίδες, πυρ-
οκροτητές, βραδύκαυ-
στο φιτίλι και μεγάλος
αριθμός φυσιγγίων.

Παράλληλα, σε έρευ-
νες σε κατοικία-κρη-
σφύγετο του Πετρακάκου στον Βόλο είχαν βρεθεί άλλο ένα Καλάσνικοφ με 28 φυσίγγια,
δύο γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πιστόλι Glock με δύο γεμιστήρες και πλήθος
φυσιγγίων, καθώς και πυροβόλο πιστόλι με αποξεσμένο αριθμό και δύο γεμιστήρες με
14 φυσίγγια ο καθένας.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, η Αντιτρομοκρατική ενημερώνει ότι είναι στη διάθεση
των πολιτών οι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσης 1014 και 10414 της Διεύθυνσης Αντι-
μετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, όπου μπορούν να επικοινωνούν για την παροχή
οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας, ανώνυμα και με διασφάλιση του απορρήτου της
επικοινωνίας.

ΤΤ: Στο εδώλιο Φιλιππίδης, Κοντομηνάς, το
ζεύγος Γριβέα, Λαυρεντιάδης και Ρέστης

Για τις κατηγορίες της απι-
στίας και της απάτης, με τις
τις επιβαρυντικές διατάξεις

του ν. 1608/50 περί καταχραστών
και ξεπλύματος βρώμικου χρήμα-
τος, παραπέμπονται σε δίκη 35
άτομα για την υπόθεση των επισφ-
αλών δανείων του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου.

Μεταξύ των προσώπων που θα
καθίσουν στο εδώλιο είναι ο πρώην
διοικητής του ΤΤ, Άγγελος Φιλιππίδης, οι επιχειρηματίες Δημήτρης Κοντομηνάς,
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Βίκτωρας Ρέστης και Δημήτρης Μπακατσέλος, και στελέχη
της τράπεζας την επίμαχη περίοδο, όπως η Αναστασία Σακελλαρίου που ήταν μέχρι
πρότινος επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με βούλευμά τους, οι εφέτες αποφαίνονται ότι πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όλοι οι κατηγορούμενοι για την
υπόθεση που αφορά δανειοδοτήσεις στις οποίες είχε προβεί το ΤΤ την περίοδο 2008
έως και το 2010, οι οποίες φέρεται να ζημίωσαν την τράπεζα, καθώς τα αρμόδια στε-
λέχη της δεν είχαν μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της.

Υπέρ της παραπομπής των κατηγορουμένων είχε ταχθεί και η εισαγγελέας κ. Μαρία
Σουκαρά-Κατσικάρδη, η οποία, στην περίπου 1000 σελίδων πρόταση της, αναφερό-
μενη στην εκκαθάριση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τον διαχωρισμό της τράπε-
ζας σε υγιή και προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, αναφέρει ότι:

Στην κατηγορία των «Μη Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων», υπήχθη μια σειρά από δανει-
ακές συμβάσεις, τις οποίες το νέο Τ.Τ. αναγκάσθηκε να καταγγείλει την 3-10-2011, καθ-
όσον τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνταν, και οι δανειολήπτες δεν τηρούσαν τους όρους
των συμβάσεων. Πρέπει δε να τονιστεί, ότι η ανωτέρω μεταβίβαση, χρηματοδοτήθηκε
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ιδρύθηκε με το Ν.
3864/2010, με σκοπό την στήριξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση του Ταμιευτηρίου είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του
2013 μετά από εντολή της Εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Ράικου και ολοκληρώθηκε
τον Ιανουάριο του 2014, οπότε και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την υπόθεση - ενώ
από τους ανακριτές Διαφθοράς που παρέλαβαν την δικογραφία, εκδόθηκαν εντάλματα
σύλληψης σε βάρος κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο κ. Φιλιππίδης, ο κ.Κον-
τομηνάς και το ζεύγος Γριβέα.

ΚΕΔΕ: Προσωρινή λύση η παράταση
λειτουργίας Κοινωνικών Δομών

Θετική εξέ-
λιξη χαρ-
ακτηρίζει

η ΚΕΔΕ την παρά-
ταση της λειτο-
υργίας των Κοινω-
νικών Δομών Άμε-
σης Αντιμετώπισης
της Φτώχειας,
μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου, λέγοντας,
πάντως, ότι πρό-
κειται για «προ-
σωρινή λύση».

Η απόφαση για
την παράταση της
λειτουργίας των
Κοινωνικών Δομών
ήρθε μετά από
απόφαση της
αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ.
Φωτίου και του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιου για τα
θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με δήλωσή του για το θέμα επισημαίνει:
«Θεωρούμε εξαιρετικά θετική εξέλιξη την τρίμηνη παράταση που δόθηκε στη λειτουργία
των συγκεκριμένων δομών».

«Όμως δεν παύει να είναι μια λύση προσωρινή, για ένα κοινωνικό ζήτημα, όπως είναι
αυτό της αντιμετώπισης της φτώχειας για σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, που αποκτά
πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά» τονίζει.

Ο κ. Πατούλης σημειώνει ότι η ΚΕΔΕ, πέραν της παράτασης της λειτουργίας των Κοι-
νωνικών Δομών διεκδικεί τα εξής: Πρώτον, να ενταχθούν εγκαίρως οι παραπάνω δομές
στο νέο ΕΣΠΑ και δεύτερον, να ενταχθεί το σύνολο αυτών των δομών στις Δημοτικές
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση αφορά τη λειτουργία 256 κοινωνικών δομών, ήτοι Κοι-
νωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Δημοτικούς Λαχανόκηπους, Κοινωνικά
Συσσίτια, Τράπεζες Χρόνου, Υπνωτήρια Αστέγων κ.α., που συγκροτούν το Εθνικό
Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.

Η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι οι δομές αυτές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με πρωτοβουλία
των δήμων από την αρχή της οικονομικής κρίσης, αρχικά με δικούς τους πόρους και στη
συνέχεια εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με δικαιούχους φορείς ΜΚΟ, σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.,
που συμπράττουν με τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που είναι αρμόδια για
κοινωφελείς δράσεις. 

Η ανακοίνωση τονίζει ότι παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, απασχολώντας
1.112 εργαζόμενους.
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Αυτά είναι τα νέα όρια ηλικίας για
σύνταξη - Όλη η εγκύκλιος

Τα πάνω-κάτω έρχονται στο συνταξιοδοτικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα στα
όρια ηλικίας, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο
Εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1η Ιανουαρίου του 2022 ως όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος ορίζεται το 62ο έτος (με 12.000 ημέρες
ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).

Ενδεικτικό των δραματικών αλλαγών που έρχονται είναι ότι στους σημερινούς
50άρηδες προκαλείται άμεση αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση, σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, έχει προθεσμία
μόλις 35 ημερών, έως τις 31 Οκτωβρίου, ώστε να θεσπίσει τις 16 αλλαγές στο ασφαλι-
στικό.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα τις υλοποιήσει, η κυβέρνηση πρέπει να
«κόψει» από φέτος έως το 2018 4 δισ. ευρώ από τις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Πιο
αναλυτικά, φέτος πρέπει να περικοπούν κατά 5,8%, το 2016 κατά 5,8% και κατά 5,4%
το 2016-2017.

Τα νέα όρια ηλικίας
Οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας για τις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, που

σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο είναι πέντε έτη άμεσα για τους σημερινούς 50άρηδες,
όπως επίσης και ποιες περιπτώσεις ασφαλισμένων εξαιρούνται, περιλαμβάνονται στην
πρώτη εγκύκλιο για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό που υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη γενικής φύσεως εγκύκλιος ανήκει στη σειρά
εγκυκλίων που είναι υποχρεωμένο να εκδώσει το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της
συμφωνίας διάσωσης, και δημοσιεύθηκε προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει επανεκ-
κίνηση στην έκδοση νέων συντάξεων με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού. 

Στη σημερινή εγκύκλιο σημειώνονται τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, όπως αυτά θα
ισχύσουν για όλους τους ασφαλισμένους από την 1.1.2022 και μετά (62ο έτος με 40
χρόνια προϋπηρεσίας ή 67ο έτος με 15 χρόνια προϋπηρεσίας). 

Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο υπάρχουν αναφορές για τη χορήγηση της κατώτατης και
της οργανικής σύνταξης έως το 67ο έτος ηλικίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1η Ιουλίου 2015 και μετά και είναι δικαιούχοι των

κατώτατων ορίων σύνταξης, θα υποστούν μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά
σύνταξης λόγω γήρατος. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ων η συνταξιοδότηση λόγω γήρα-
τος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015
και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων
καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Σε περίπτωση που το οργανικό
ποσό σύνταξης που προκύπτει είναι κατώτατο του εκάστοτε κατώτατου ορίου, τότε
χορηγείται το οργανικό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας
καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης. Στην
εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει
το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ' αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό
σύνταξης.

* Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το άρθρο 4 του νόμου Λοβέρδου –
Κουτρουμάνη (ν.3863/2010) για όσους υπάγονται σε οποιοδήποτε Φορέα Κύριας Ασφ-
άλισης (ΦΚΑ) ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 γίνεται με τον ισχύοντα τρόπο υπο-
λογισμού. Προϋπόθεση η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας να αρχίζει από
την 1.1.2015 και μετά.

*Τα ποσά κατώτατων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που
καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά
προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και
31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015. 

Η εγκύκλιος αναφέρεται και στους πίνακες που ενσωματώθηκαν στο νέο Μνημόνιο,
που προβλέπουν την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης
συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργα-
νισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το
62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας
(με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).

Ωστόσο, διατηρείται η επιφύλαξη που καταγράφεται και στο νόμο Λοβέρδου - Κουτρ-
ουμάνη (άρθρο 11, παράγραφος 3, ν. 3863/2010), αναφορικά με το προσδόκιμο ζωής.
Ουσιαστικά δίνεται το δικαίωμα να υπάρξει περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, από το 2021 και μετά εάν υπάρξει μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής των
πολιτών της χώρας. Μάλιστα από 1.1.2024 τα όρια θα μπορούν να ανακαθορίζονται
ανά τριετία, αφού πρώτα θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί δείκτες που προσδιορίζον-
ται από την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat. 

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, από την 1.1.2022  προβλέ-
πεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μει-
ωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της
ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθ-
εί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως
την 01.01.2022, όπως προβλέπουν οι σχετικοί πίνακες. Άρα, προκαλείται άμεση
αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη, για τους σημερινούς 50άρηδες.
Μια αύξηση που σε ακραία περίπτωση, μπορεί να φτάσει και τα 17 έτη, το 2022. Από
τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλμα-
τα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία
τέκνων. 

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέ-
πεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε, επισημαίνεται.

Κύκλοι Μεϊμαράκη: Δεν θέλει υπογραφές
από βουλευτές και περιφερειάρχες

Την απόφαση να
μην λάβει υπο-
γραφές από

βουλευτές, περιφερει-
άρχες ή αντιπεριφερει-
άρχες φαίνεται πως έχει
λάβει ο Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης, σε περίπτωση
που θέσει τελικά υποψ-
ηφιότητα. 

Όπως αναφέρουν
συνεργάτες του «καθώς
ο ίδιος γνωρίζει πως
αυτές οι διαδικασίες
αφήνουν τριβές, αν τελικά είναι υποψήφιος και εκτιμώντας ότι τότε θα εκλεγεί πρόεδρ-
ος, έχει αποφασίσει να μην υπογράψουν την υποψηφιότητά του βουλευτές, περιφερει-
άρχες ή αντιπεριφερειάρχες».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι την επόμενη ημέρα ο κ. Μεϊμαράκης θα έχει ως προτε-
ραιότητα την ενότητα και παρότι αρκετοι βουλευτές και περιφερειάρχες έχουν εκφράσει
την επιθυμία να υπογράψουν την υποψηφιότητά του, αυτό δεν θα συμβεί γιατί δεν είναι
σωστό να βάλει σε αντιπαράθεση κανέναν με κανέναν.

«Πρέπει όλα να αντιμετωπιστούν με ενωτικό πνεύμα», τονίζουν.
Νωρίτερα ο ίδιος ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε δηλώσει πως μια υποψηφιότητα θέλει

περίσκεψη και υπογραφές. 
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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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ΓΑΜΟΣ
Ο Μουλίτσας Νικόλαος του Βασιλείου και της Δέσποινας

το γένος Παπαδογιάννη που γεννήθηκε στα Χανιά και
κατοικεί στην Ελευσίνα και η Γκιόκα Κυριακή του Γεω-

ργίου και της Μαγδαληνής το γένος Ευδοκιάδη που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, θα έλθ-
ουν σε γάμο που θα γίνει στον ΙΝ 12 Αποστόλων στην

Ελευσίνα.

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 

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 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η POD-
VINSKAIA ΙRΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ VOLKOVA ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ SMOLENSK

ΡΩΣΙΑΣ
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Σκουρλέτης: Ανοικτό το ενδεχόμενο σύμπραξης
δημοσίου-ιδιωτών στην ενέργεια

Τα θέματα που αφορ-
ούν την εναλλακτική
πρόταση «απέναντι

στην ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ» έχει να αντιμε-
τωπίσει έως τις 15 Οκτω-
βρίου ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Π.Σκο-
υρλέτης όπως δήλωσε στον
Αθήνα 9,84.

Είπε ότι είχε γίνει αποδεκτό
ότι μπορεί να υποβληθεί
εναλλακτική πρόταση και
σημείωσε «δεν υπάρχει πρό-
ταση πάνω στο τραπέζι για τη
δημιουργία μικρής ΔΕΗ. Η
δημιουργία μικρής ΔΕΗ ήταν μια πρόταση που είχε κάνει πέρυσι το καλοκαίρι η προη-
γούμενη κυβέρνηση της ΝΔ. Δεν κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα μιλάμε
πάνω στο πολύ συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τον ΑΔΜΗΕ και με κάποιες αλλαγές,
οι οποίες αφορούν την αγορά ενέργειας, αλλά δεν πλήττουν το δημόσιο χαρακτήρα της
ΔΕΗ».

Έφερε ως παράδειγμα ότι «θα μπορούσε να υπάρξει μια από κοινού δημιουργία μιας
νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπου θα υπάρχει η συμμετοχή του
δημοσίου και των ιδιωτών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι θα μπορούσαμε στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, να δούμε την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τον δημό-
σιο».

Εξήγησε ότι «δεν μιλάμε για εκχώρηση. Μιλάμε για νέες επενδύσεις. Ενδεχομένως
λέω. Δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, κάτι στον ορίζοντα. Μιλάμε θεωρητικά, γενικά».

Συμπλήρωσε ακόμη πως «δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς σκεφτόμαστε τώρα ένα
μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων σε σχέση με τα νησιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη
δική τους ενεργειακή αυτάρκεια».

Για τις Σκουριές είπε πως «θα έλεγε κανείς ότι έχει αρχίσει και 'σκουριάζει' αυτό το
θέμα. Είχαμε μια συνάντηση, στην οποία εμείς επαναλάβαμε αυτό που είχαμε πει, δηλα-
δή την τελευταία απόφαση που είχαμε πάρει εκ μέρους του υπουργείου».

Πρόσθεσε πως «εμείς ζητάμε από την εταιρεία να παρουσιάσει αυτό για το οποίο
δεσμεύεται -και είναι όρος για να υπάρξει αυτή η επένδυση-, τον σύγχρονο αυτό τρόπο
εφαρμογής της μεταλλουργίας επί τόπου. Αυτό λέει η σύμβαση. Θέλετε να υπάρχουν
επενδύσεις οι οποίες θα αθετούν τις δεσμεύσεις τους και τις υποχρεώσεις τους;» διερ-
ωτήθηκε.

Η Ελλάδα κινδυνεύει με έξωση από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Την ώρα που η εξερεύνηση του διαστήματος μπαίνει εκ νέου στην επικαιρότητα
-ελέω και των πρόσφατων
συγκλονιστικών ανα-

καλύψεων για τον πλανήτη Άρη, η
επιστημονική κοινότητα στη χώρα
μας κινδυνεύει να μείνει αρκετά χρό-
νια πίσω. 

Ειδικότερα, όπως προειδοποίησε ο
πρόεδρος της Ελληνικής Αστρονομι-
κής Εταιρείας Λουκάς Βλάχος,
μιλώντας στο στον ραδιοσταθμό
Πρακτορείο 104,9, η Ελλάδα κιν-
δυνεύει με έξωση από την ευρωπαϊκή
διαστημική υπηρεσία (ESA) κιν-
δυνεύει να μείνει η Ελλάδα, καθώς δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή εδώ και τρία.

«H επιστημονική κοινότητα της αστροφυσικής δε μπορεί να δει τον εαυτό της εκτός
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος» δήλωσε ο καθηγητής, ενώ ήδη η χώρα μας
έχει χάσει το δικαίωμα ψήφου της.

Όπως ανέφερε ο κ. Βλάχος, το πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη στρατηγικής στον
τομέα της έρευνας καθώς και η συνεχής εναλλαγή ανθρώπων στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας.

«Οι χώρες που μπήκαν στην ESA έφτιαξαν και μια στρατηγική για να να τονώσουν
τους επιστήμονες της χώρας και να πάρουν πίσω τα λεφτά που δίνουν» εξήγησε ο Δρ.
Βλάχος, προσθέτοντας ότι «αν τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε αναπτύξει τις εταιρείες του
[διαστημικού] κλάδου, θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει αρκετά λεφτά από φόρους
και από ενισχύσεις από τον ESA, ώστε να έχουμε μια διαστημική δραστηριότητα από
πλευράς τεχνολογίας».

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής στον ESA, στον οποίο συμμετέχουν 22 χώρες-
μέλη, κυμαίνεται από 8 έως 10 εκατ. ευρώ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1975 και έχει 22 κράτη - μέλη και 2.000 εργαζόμενους. Η

χώρα μας είναι μέλος από τον Μάρτιο του 2005. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 4,02 δισ. ευρώ τον χρόνο και κάθε χώρα συμβάλει αντίστοιχα με το ΑΕΠ
της. 

Ανάμεσα στα προγράμματα που χειρίζεται ο ESA, είναι το γνωστό διαστημικό υπερτ-
ηλεσκόπιο Hubble, μη επανδρωμένες αποστολές στον Άρη και την Αφροδίτη καθώς και
η αποστολή Rosseta που πέτυχε την πρώτη είσοδο σε τροχιά και την πρώτη προσεδά-
φιση σε κομήτη. 

Φίλης: «Όχι» σε μονομερείς ενέργειες
στα θρησκευτικά – Έχουμε συναντίληψη

Ουπουργός Παιδείας
πρόσθεσε ότι με
μεγάλη ευχα-

ρίστηση άκουσε τα όσα σοφά
τον συμβούλευσε ο
Αρχιεπίσκοπος

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα
υπάρξουν μονομερείς ενέρ-
γειες στο θέμα της διδασ-
καλίας των θρησκευτικών και
πως υπάρχει συν αντίληψη,
έδωσε ο υπουργός Παιδείας
Νίκος Φίλης μετά τη συνάν-
τησή του με τον Αρχιεπίσκο-
πο Ιερώνυμο και στον
απόηχο της έντονης αντίδρα-
σης του κ. Ιερώνυμου για τις δηλώσεις Αναγνωστοπούλου. 

Μάλιστα, ο κ. Φίλης πρόσθεσε ότι με μεγάλη ευχαρίστηση άκουσε τα όσα σοφά τον
συμβούλευσε ο Αρχιεπίσκοπος. Όπως είπε ο υπουργός Παιδείας, «βρισκόμαστε σε μια
περίοδο που η θρησκεία διαδραματίζει ηθικό και αγαθό ρόλο όπως στην περίπτωση της
Ελλάδας, αλλά και μισαλλόδοξες καταστάσεις όπως σε άλλες περιοχές του κόσμου, και
αυτά οφείλουμε να τα εκτιμήσουμε. Ανέφερε ακόμη ότι οι ρόλοι Εκκλησίας και Πολιτείας
είναι διακριτοί, και μέσα στο πλαίσιο αυτής της διακριτότητας θα κινείται και η συνερ-
γασία των δύο πλευρών. 

Με τις δηλώσεις Φίλη συμφώνησε και ο κ. Ιερώνυμος, τονίζοντας ότι «τα θέματα που
αφορούν τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτεία ρυθμίζονται από τον καταστατικό χάρτη της
χώρας (Σύνταγμα) και όλα αυτά γίνονται με βάση τον Καταστατικό Χάρτη σε συνεργασία
Εκκλησίας και Πολιτείας χωρίς πείσματα και χωρίς επιμονές».

Volkswagen: Την άλλη εβδομάδα αρχίζουν
ανακλήσεις οχημάτων και στην Ελλάδα

Στο τέλος
τ η ς
ά λ λ η ς

εβδομάδας ανα-
μένεται να
αρχίσουν ανακ-
λήσεις οχημάτων
Volkswagen σε
όλο τον κόσμο και
στην Ελλάδα,
όπως δήλωσε ο
γενικός διευθυ-
ντής της Κosmo-
car, αντιπροσω-
πείας των αυτοκι-
νήτων VW, Audi
στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης
Τύπου, ο Στηβ
Σίρτης, αναφερό-
μενος στο σκάν-
δαλο της VW τόνισε ότι «αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί με τον καλύτε-
ρο τρόπο και πως έχει εμπιστοσύνη στην VW». 

Επίσης, ο κ. Σίρτης εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει η επίσημη ανα-
κοίνωση της μητρικής εταιρείας για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάστα-
ση των παρενεργειών που έχει το παράτυπο λογισμικό.

Χωρίς να δεσμευτεί, εκτίμησε πως «στο τέλος της άλλης εβδομάδας, μάλλον θα ξεκι-
νήσει η γιγάντια ανάκληση σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα». «Οι τεχνικές υπηρεσίες
της Κοsmocar είναι έτοιμες και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μείνουν ευχαρι-
στημένοι οι πελάτες μας» ανέφερε ο κ. Σίρτης.

Σχετικά με τις αντιδράσεις πελατών, ανέφερε ότι «μέχρι τώρα είναι μικρός ο αριθμός
των κατόχων γερμανικών αυτοκινήτων, που ανησυχούν για την καλή λειτουργία του κιν-
ητήρα». Επίσης σημείωσε ότι «δεν έχει επηρεασθεί η ζήτηση των γερμανικών αυτοκι-
νήτων που εκπροσωπεί η Κosmocar».

Υπενθυμίζεται ότι η VW διανύει την πιο δύσκολη περίοδο στην 78χρονη ιστορία της
μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου που σχετίζεται με τις παραπλανητικές εκπομπές
ρύπων και τις συνέπειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου -το πρώτο εξάμηνο του 2015- αναζ-
ητά τρόπους για να επισκευάσει τα αυτοκίνητα που έχουν το παράτυπο λογισμικό και
να μειώσει τις συνέπειες στην φήμη της. Το λογισμικό που φέρουν 11 εκατ. αυτοκίνητα
των εταιρειών VW, Audi, Seat και Skoda έχει την ικανότητα, όταν διαπιστώσει ότι το
αυτοκίνητο είναι σταματημένο και δεν κινείται το τιμόνι του, να μειώνει τις ενδείξεις για
τις εκπομπές των ρύπων. Οι Αμερικανοί τεχνικοί ανακοίνωσαν ότι περιορίζει τις εκπομ-
πές οξειδίου του αζώτου (ΝΟΧ) έως και 40 φορές. Το ΝΟΧ θεωρείται από ειδικευμένο-
υς επιστήμονες και γιατρούς μια αιτία για να προκληθεί καρκίνος στους ανθρώπους.
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Ένα δισ. από την Ευρώπη
ζητούν Έλληνες εφοπλιστές

Σχέδιο για την χρημα-
τοδότηση από ευρω-
παϊκά κονδύλια, και

ειδικότερα από τα 315 δισ.
ευρώ του λεγομένου και
πακέτου Juncker, ενός μαζι-
κού ναυπηγικού προγράμμα-
τος ανανέωσης του στόλου
μικρών αποστάσεων προωθ-
ούν ελληνικά συμφέροντα.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε
πριν μερικές ημέρες στην
Κύπρο στα πλαίσια του διεθ-
νούς ναυτιλιακού συνεδρίου
που έγινε στη Λεμεσό και
στοχεύει στην αντικατάσταση εκατοντάδων παλαιοτέρων εμπορικών και ακτοπλοϊκών
πλοίων που εκτελούν πλόες στην Μεσόγειο αλλά και μεταξύ παρακτίων ευρωπαϊκών
κρατών στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα με σύγχρονα πλοία που θα χρησιμο-
ποιούν ως καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Επιχειρείται έτσι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της αναγκαίας χρηματοδότησης για
την συμμόρφωση των εν υπηρεσία πλοίων μικρών αποστάσεων (που προσδιορίζονται
έτσι για να ξεχωρίζουν από τα ποντοπόρα) με τους αυστηρότερος κανόνες εκπομπών
ρύπων που θα ισχύσουν στην Ευρώπη από το 2020.

Για να τύχει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης το ναυπηγικό αυτό πρόγραμμα σχεδιάζε-
ται στις ώστε να δοθεί σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Το όλο project εδράζεται πάνω σε δυο
βασικές πολιτικές της ΕΕ: την προώθηση των θαλασσίων μεταφορών ως εναλλακτική
των οδικών για να αποσυμφορηθούν τα χερσαία δίκτυα και την προώθηση της χρήσης
του υγροποιημένου φυσικού αερίου ή LNG  ως περιβαλλοντική λύση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εδώ και αρκετά χρόνια μια ενεργό πολιτική για την
προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Αυτή η μορφή του τρόπου
μεταφοράς εκτιμήθηκε πως είναι ιδιαίτερα αποδοτική όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις αλλά και την ενεργειακή απόδοση. Έχει τη δυνατότητα να επιλύσει προβλή-
ματα συμφόρησης των οδικών και σιδηροδρομικών αρτηριών που επηρεάζουν και επι-
βαρύνουν πολλά μέρη της ευρωπαϊκής ηπείρου. Όλες οι μελέτες επισημαίνουν την
ανάγκη ενθάρρυνσης των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων για να επι-
τευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής βιώσιμης πολιτικής μεταφορών αναφέρεται χαρακ-
τηριστικά στις επίσημες σελίδες της ΕΕ.

To project ονομάζεται "EU Short Sea Shipping" και φέρεται να προωθείται από την
Hellenic Shortsea Shipowners Association (HHSA - Ένωση Ναυτιλίας Μικρών Αποστά-
σεων) συνεπικουρούμενη από την ελληνική εταιρεία ναυτιλιακών συμβούλων
OceanFinance.

Το ναυπηγικό πρόγραμμα λόγω του εύρους του εκτιμάται ότι μπορεί να επιτύχει
σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές ναυπήγησης των νέων πλοίων που επιδιώκεται να
χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ στα πλαίσια του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που έχει γίνει γνωστό ως το σχέδιο Juncker και αποσκοπεί στην ανάπτυξη επενδύσεων
ύψους 315 δισ. ευρώ στην Ευρώπη για να τονωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

Το ακριβές μοντέλο χρηματοδότησης παραμένει προς διαμόρφωση αλλά σύμφωνα
με πηγές που επικαλείται η έγκυρη διεθνής ναυτιλιακή επιθεώρηση TradeWinds μπορ-
εί να περιλαμβάνει τόσο δανεισμό και επιδοτήσεις όσο και εγγυήσεις από εμπορικές
τράπεζες ή την ίδια την ΕΕ και τα κράτη μέλη και, βέβαια, ίδια κεφάλαια των επιχειρ-
ηματιών της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων που θα καλύπτουν το 20% με 30% του
συνόλου της επένδυσης. Ως στόχος έχει τεθεί συνολική επένδυση 1 δισ. ευρώ που θα
αφορά εξίσου εμπορικά και επιβατηγά πλοία.

Όπως προκύπτει από σχετικά δημοσιεύματα η Ελληνική Ένωση Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων επικοινωνεί τα σχέδιά της με ομόλογούς της φορείς σε άλλα κράτη μέλη
ενώ οι σύμβουλοι της πραγματοποιούν ήδη διαβουλεύσεις με ενδεχόμενους πιστωτές
και επενδυτές.

Σύμφωνα μάλιστα με το TradeWinds προωθείται παράλληλα αλλά ανεξάρτητα με το
επενδυτικό αυτό πρόγραμμα και η ανάπτυξη δικτύου ανεφοδιασμού των πλοίων με
LNG από άλλους ομίλους που έχουν διακριβώσει τις προοπτικές που διαμορφώνουν
για τον κλάδο οι προωθούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές.   

Eurostat: Ελλάδα & Ιταλία με τα
υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων

Τα υψηλότερα ποσο-
στά ηλικιωμένων
στην ΕΕ καταγράφ-

ουν η Ιταλία και η Ελλάδα,
σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat για το 2014 που
δόθηκαν την Τρίτη στη δημο-
σιότητα.

Σύμφωνα με της Eurostat,
το 18,5% του πληθυσμού
της ΕΕ είναι άνω των 65
ετών. Άνω των 80 ετών είναι
το 5% του πληθυσμού της
ΕΕ, το οποίο μέχρι το 2080
προβλέπεται να φτάσει το
12%.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού άνω των 80 ετών είναι η Ιταλία
(6,4%), η Ελλάδα (6%), η Ισπανία και η Γαλλία (5,7%). Στον αντίποδα οι χώρες με τα
χαμηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 80 ετών είναι η Ιρλανδία και η Σλοβακία (3%) και
η Κύπρος (3,1%).

Όσον αφορά τα ποσοστά πληθυσμού άνω των 65 ετών, τα υψηλότερα καταγράφον-
ται στην Ιταλία (21,4%) και ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 20,5%, το οποίο σύμφωνα
με τη Eurostat αναμένεται να αυξηθεί στο 31% έως το 2080. 

Το προσδόκιμο ζωής των γυναικών άνω των 65 ετών στην Ελλάδα είναι κατά μέσο
όρο 21,6 χρόνια, ενώ για τους άνδρες 18,7 χρόνια. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην «ΕΕ
των 28» είναι 21,3 χρόνια και 17,9 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου από άτομα ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών, η
Ελλάδα (14%) και η Κύπρος (16%) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ
(42%), μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (10%). Το 30% των ηλικιωμένων που «σερ-
φάρουν» στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, είναι μέλη κάποιου κοινωνικού δικτύου, έναντι
23% στην ΕΕ.

Έδωσε κατάθεση σε Γερμανούς δικαστές
για τα εξοπλιστικά ο Τσοχατζόπουλος

Για ακόμη μία φορά οδηγήθηκε στον ανακριτή διαφθοράς ο φυλακισμένος πρώην
υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος για να δώσει κατάθεση
ενώπιον Γερμανών δικαστών.

Οι δικαστές βρέθηκαν στην Ελλάδα για να διερευνήσουν την ανάμιξη γερμανικών
εταιρειών στην προμήθεια αυτοκινούμενων πυροβόλων όπλων PZH 2000.

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Τσόχαζόπουλος φέρεται να υποστήριξε πως ήταν ανα-
ρμόδιος για την αγορά του εν λόγω συστήματος και παρέπεμψε για αυτό στις αποφά-
σεις του ΚΥΣΕΑ. 

Κατέθεσε, δήλωσε αναρμόδιος, δεν ήταν αρμόδιος για την αγορά του εν λόγω συστή-
ματος, παρέπεμψε στο ΚΥΣΕΑ. 

Ο Αντώνης Κάντας θα καταθέσει για την ίδια υπόθεση την Πέμπτη. 

Άρειος Πάγος: Ισόβια για διακινητές
ναρκωτικών αξίας άνω των 75.000 ευρώ

Αυστηροποίησε
τις ποινές που
θα επιβάλλον-

ται στους εμπόρους
ναρκωτικών η Ολομέ-
λεια του Αρείου Πάγου,
σε μία απόφαση που
αλλάζει το τοπίο στην
ποινική μεταχείριση
των σχετικών υποθέ-
σεων.

Συγκεκριμένα, σύμφ-
ωνα με την υπ’
αριθμόν 1/2015 απόφ-
ασή της, θα τιμωρ-
ούνται πλέον με ισόβια
κάθειρξη όσοι εμπλέ-
κονται σε διακίνηση
ναρκωτικών, που
προσδοκά όφελος
πάνω από 75.000 ευρώ, χωρίς να έχει σημασία πόσοι είναι οι κατηγορούμενοι.

Να σημειωθεί ότι η επίμαχη απόφαση του Αρείου Πάγου θα αποτελέσει πιλότο για όλα
τα δικαστήρια της χώρας ως προς την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων σε
υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Η ποινική νομοθεσία προβλέπει ότι με ισόβια κάθειρξη απειλούνται όσοι διακινούν
κατ' επάγγελμα ναρκωτικά, προσδοκώντας όφελος τουλάχιστον 75.000 ευρώ.

Οι αρεοπαγίτες, υιοθετώντας την πρόταση του αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου Νίκου Παντελή, απέρριψαν το αίτημα κατηγορουμένων να επιμερίζεται το ποσό
των 75.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκομένων στη διακίνηση ναρκω-
τικών, έτσι ώστε να αποτραπεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης στους εμπλεκόμενους
κατηγορούμενους.

Οι εμπλεκόμενοι στην εν λόγω υπόθεση προσπάθησαν να ισχύει το σπάσιμο του
ποσού των 75.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των κατηγορουμένων (δύο τον
αριθμό), με σκοπό να αποφύγουν την επιβολή της ποινής της ισοβίου καθείρξεως.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι, όταν διακινούν ναρκωτικά περισσότεροι
δράστες, δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το όφελος στο οποίο απέβλεψε χωριστά ο
καθένας, αλλά το σύνολο του οφέλους, που προσδιορίζεται μία φορά και αντιστοιχεί σε
όλους μαζί τους κατηγορουμένους, χωρίς να επιμερίζεται μεταξύ τους.

Το δικαστήριο το απασχόλησε περίπτωση δύο Αλβανών κατηγορούμενων οι οποίοι
συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση άνω των 3 κιλών κοκαΐνης, με προσδοκώμενο
όφελος 85.000 ευρώ, ενώ στην κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30.000
ευρώ και επιπλέον 3 κιλά κοκαΐνη.
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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
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