
ΜΜεε  ααπποοκκλλεειισσμμόό
ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ
ΔΔηημμόόσσιιααςς  ττάάξξηηςς
απαντά ο Δήμος Ασπροπύργου αν
δεν παρθούν άμεσα μέτρα για την

εγκληματικότητα

««ΤΤσσεεκκοουυρρωω--
μμέέννοο»»  φφέέττοοςς
ττοο  εεππίίδδοομμαα
θθέέρρμμααννσσηηςς  --
ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  οοιι

δδιικκααιιοούύχχοοιι

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  εεγγκκλληημμααττιικκήή
οορργγάάννωωσσηη  πποουυ

δδιιαακκιιννοούύσσεε  ννααρρκκωω--
ττιικκάά  σσττηη  

ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

ΜΜεεττάά  ττοο  έέγγκκλληημμαα  ττοουυ
5566χχρροοννοουυ,,  άάλλλλεεςς

22  ααππόόππεειιρρεεςς  ααννθθρρ--
ωωπποοκκττοοννίίααςς  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ομόφωνη
απόφαση του

Δημοτικού 
Συμβουλίου

ΜΜεε  μμεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ηη
εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  τταα  110000

χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη
ττοουυ  ΑΑγγρροοττιικκοούύ  ΣΣυυννεεττααιι--

ρριισσμμοούύ  ΕΕρρυυθθρρώώνν..

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  μμέέχχρριι  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  88
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001155  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ααιιττήή--
σσεεωωνν  γγιιαα  ππρρόόσσλληηψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ

σσττοουυςς  ΠΠααιιδδιικκοούύςς  ΣΣττααθθμμοούύςς  ΜΜάάννδδρρααςς

ΑΑππίίσσττεευυττηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  ΝΝέέωωνν
σστταα  ΤΤμμήήμμαατταα  ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς

ΡΡώώσσιικκηηςς  ΓΓλλώώσσσσααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ!!

ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ΕΕρργγαασσίίαα
22001155::  ΤΤαα  ππρροοσσωωρριιννάά

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
ΟΟρριισσττιικκήή  ηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηη

ττωωνν  αασσττυυννοομμιικκώώνν  ττμμηημμάά--
ττωωνν  ΛΛιιοοσσίίωωνν--ΖΖεεφφυυρρίίοουυ!!
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Γαβαθά Αργυρώ Π. 

Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Τσάμος Παναγιώτης Α. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54,
21055499761

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,  2105555550

Αχαρνές
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα

 Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Χαϊδάρι
Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.

 Ανθέων 35, 2105814400

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 18 εως 26
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 60%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σερ-
γιούλα

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολ-

υχρονία, Πολυχρονούλα

Μετά το έγκλημα του 56χρονου, άλλες 2 από-
πειρες ανθρωποκτονίας στον Ασπρόπυργο

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι για την είδηση
του εγκλήματος που έγινε την περασμένη
Κυριακή,  άλλα 2 περιστατικά ήρθαν να

προστεθούν στη σωρεία εγκληματικών ενεργειών
που εξελίσσονται στον Ασπρόπυργο.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 6/10 στην περιοχή της
Αγ. Παρασκευής Ασπροπύργου, 3 κουκουλοφόροι
υπο την απειλή όπλου, εγκλώβισαν ένοικο οικίας σε
δωμάτιο και αφού έκαναν τα πάντα φύλλο και φτερό,
τη λήστεψαν και στη συνέχεια αποχώρησαν με τη
λεία τους. Στη συνέχεια, όπως όλα δείχνουν, οι ίδιοι
δράστες μετέβησαν σε οικία κοντά στο 1ο Γυμνάσιο
Ασπροπύργου και έστησαν “καρτέρι” στον ιδιοκτήτη.
Προφανώς είχαν ενημέρωση για την ώρα της εξόδου
του ιδιοκτήτη και μεθοδικά εισήλθαν στην οικία του,
αφόπλισαν τον συναγερμό, κατέβασαν τα πατζούρια και επι μια ώρα βιαιοπραγούσαν σε όσους είχαν μείνει στην οικία
ψάχνοντας για πολύτιμα αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες τον περασμένο Αύγουστο είχε συμβεί ξανά ληστεία
στο ίδιο σπίτι. Μετά το συμβάν, ηλικιωμένη διεκομίσθη στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη για την ώρα κατά-
σταση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω -μεταξυ άλλων- το αίσθημα της ανησυχίας και της ανασφάλειας στους κατοίκους του
Ασπροπύργου όλο και εντείνεται καθως η αστυνόμευση τις νυχτερινές και πρώτες πρωϊνές ώρες είναι σχεδόν ανύπα-
ρκτη.

Ήδη οι κάτοικοι της παραλίας Ασπροπύργου, λόγω παρόμοιων κρουσμάτων, έχουν κάνει 2 κινητοποιήσεις διαμα-
ρτυρίας ενω παρόμοιες ενέργειες ετοιμάζονται να πραγματοποιηθούν και στο

κέντρο του Ασπροπύργου. Το γεγονός είναι ενα: πως η οικονομική κρίση και η ανέχεια -η οποία όλο και αυξάνεται-
με την ταυτόχρονη εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων στις παρυφές της πόλης αναμένεται να οξύνει το πρόβλημα.

Ας ελπίσουμε οτι κάποια στιγμή οι αρμόδιες αρχές να ενδιαφερθούν σοβαρά και για την περιοχή του Ασπροπύρ-
γου.

Ε.Λ.

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί μέλη της
σπείρας σε οικία στις ΑχαρνέςΕξαρθρώθηκε,
από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εγκληματική
οργάνωση που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συνελήφθησαν,  στις Αχαρνές, τρείς ημεδαποί, δύο
άνδρες ηλικίας 32 και 33 ετών καθώς και μια
31χρονη γυναίκα, μέλη της σπείρας.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία
για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνω-
ση καθώς και για παράβαση του νόμου περί εξαρτ-
ησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών
σχετικά με διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και ναρ-
κωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκαν οι ανω-
τέρω σε οικία στην περιοχή των Αχαρνών και συνελήφ-
θησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν
συστήσει τον τελευταίο διάστημα εγκληματική ομάδα,
αρχηγικό ρόλο στην οποία είχε ο 33χρονος, με σκοπό την
αποθήκευση, τη νόθευση, τη μεταφορά και εν συνεχεία τη
διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και ναρκωτικών φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων.

Μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δεκατρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες
ηρωίνη συνολικού βάρους -604- γραμμαρίων

-1.288- ναρκωτικά φαρμακευτικά σκευάσματα
Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Τρία κινητά τηλέφωνα
Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως

μέσο απόκρυψης, μεταφοράς και διακίνησης των ναρκω-
τικών.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

Γεννηματά: Ο κύκλος
των ψευδαισθήσεων

έκλεισε οριστικά

Επίθεση στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εξα-
πέλυσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Σε ανακοίνωσή
της, η Φώφη Γεννηματά αναφέρει πως «ο

πρωθυπουργός σήμερα στη Λέσβο όπως και χθες στη
Βουλή, απέδειξε ότι βολεύεται με το να παρουσιάζει μια
εικονική πραγματικότητα. Ο κύκλος όμως των ψευδαισθ-
ήσεων έκλεισε οριστικά» και προσθέτει:

Ούτε το προσφυγικό θα απομακρυνθεί από τη χώρα με
τα πλοία της γραμμής, ούτε τα προβλήματα του ελληνικού
λαού θα λυθούν με φλυαρίες για τα εύκολα και αμήχανη
σιωπή για τα δύσκολα. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι

πολλά και απαι-
τούν λύσεις.

«Ο κ. Τσίπρας
δεν μπορεί πια να
κρύψει την αλήθ-
εια. Εξάλλου, ο
προϋπολογισμός
με τους αριθμούς
του, περιγράφει με
τον πιο αμείλικτο
τρόπο την σκληρή
πραγματικότητα. Η
χώρα χρειάζεται
σ ο β α ρ ό τ η τ α ,
συνεννόηση, σχέ-
διο και δουλειά»,
καταλήγει η κυρία
Γεννηματά.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που
διακινούσε ναρκωτικά στη Δυτική Αττική
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Μπακογιάννη: Διαλυμένο
το υπουργείο Εξωτερικών...

Αιχμές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στη Βουλή κατά
τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. 

Η βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως το κόμμα θα ψηφίζει
«όλα όσα πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένα για τη
χώρα». Παράλληλα υποστήριξε πως «η ανάγνωση των
προγραμματικών δηλώσεων απογοήτευσε όλους εμάς
που περιμέναμε να μάθουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση».

Έκανε λόγο για έλλειψη σχεδίου και προγράμματος
από την κυβέρνηση και άσκησε κριτική στην εξωτερική
πολίτική που ασκεί η κυβέρνηση.  «Ενενήντα λεπτά
ομιλίας και ούτε μία φράση για την εξωτερική πολιτική.
Δεν άκουσα καμία πρόταση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα
της συνάντηση Τσίπρα – Ράμα; Η συμφωνία για την ΑΟΖ

ετέθη στο τραπέζι; Και αν
ναι, με ποιο αποτέλεσμα;»,
αναρωτήθηκε.

Συνέχισε καταγγέλλον-
τας ότι το ΥΠΕΞ «διαλύει
την διπλωματική υπηρ-
εσία. Από την εποχή
Παπούλια ποτέ δεν
υπήρχε τέτοια διάλυση.
Εμπάθεια και εκβιασμοί σε
βάρος άξιων διπλω-
ματών».

«Ο υπουργός διώχνει
την πρέσβειρα κυρία
Παπαδοπούλου από την
Μόνιμη Αντιπροσωπεία και
την στέλνει στο Ζαΐρ. Αυτό
δείχνει πολιτική γεμάτη μικρότητα και εμπάθεια», συνέχι-
σε. 

Ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού 

Συμβουλίου

Στην τακτική συνεδρίαση που
έγινε χθες στον Δήμο Ασπρ-
οπύργου ένα απο τα θέματα

που τέθηκε ήταν το επίκαιρο θέμα της
εγκληματικότητας. 

Με την έναρξη της συνεδρίασης
στην εισήγησή του ο δήμαρχος Νικό-
λαος Μελετίου αναφερόμενος στα
τελευταία κρούσματα παραβατικών
συμπεριφορών ανέφερε πως "είμαστε
συγκλονισμένοι απο τα γεονότα". Τα
κρούσματα αυτά είπε πως
συμβαίνουν κυρίως στην περιφέρεια
αλλα τελευταία έχουν αυξηθεί και στο
κέντρο της πόλης. Ανέφερε χαρακτηρ-
ιστικά πως "δεν στοχοποιύμε πληθυ-
σμιακές ομάδες" ενω πρότεινε προς
το σώμα την έγκριση κατεπείγουσας επιστολής προς τον
υπουργό δημόσιας τάξης όπου αναφέρεται: "αν δεν εισα-
κουστούμε θα αποκλείσουμε το Υπουργείο". Ο κος
Μελετίου στη συνέχεια συνέστησε ψυχραιμία και αυτο-
συγκράτηση ενω επεσήμανε πως τα κρούσματα
ληστειών πολλαπλασιάστηκαν μετά τις εκλογές. 

Παίρνοντας τον λόγο ο κος Γ. Ηλίας είπε πως το πρόβ-
λημα υπήρχε αλλα τελευταία έχει ενταθεί λόγω της οικο-
νομικής κρίσης. "Δεν πρέπει να πετροβολούμε την
Αστυνομία" ανέφερε, ενω πρότεινε ο Δήμος να συνάψει
συμφωνία με εταιρία φύλαξης - security. 

Στην τοποθέτησή του ο κος Μπακάλης είπε πως πρέ-
πει να δούμε τα αίτια που μας έφεραν σε αυτή την κατά-
σταση ενω τόνισε "Το πρόβλημα δεν λύνεται με ευχές".

Στην τοποθέτησή του ο κος Παπανικολάου είπε πως οι
κάτοικοι νιώθουν ανυπεράσπιστοι και πως δεν υπάρχει
αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων.

Ο κος Τσόκας ανέφερε πως κανένας δεν μπορεί να
υποκαταστήσει το κράτος.

Ο κος Μυλωνάς τόνισε πως "βράζει" η κοινωνία του
Ασπροπύργου ενω σημείωσε πως πρέπει να δείξουμε
οτι "υπάρχει κράτος"

Στη συνέχεια ο κος Μυλωνάς είπε πως πρέπει να ενε-
ργοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία και τόνισε χαρακτηρι-
στικά πως δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. 

Ο κος Κώνστας στην Τοποθέτησή του ανέφερε πως η
πρόταση για security πατάει σε ένα πραγματικό πρόβ-
λημα σημειώνοντας δε πως "δεν μπορούμε να καθυστε-
ρήσουμε άλλο".

Ο κος Μπουραντάς είπε πως η συναψη συμφωνιας με
εταιρια φυλαξης δεν λύνει το πρόβλημα, ενω ο κος Τσο-
κάνης στην τοποθέτηση του ανέφερε πως πρέπει να
υπάρχει λύση των αιτιών για να αντιμετωπιστεί ριζικά το
το προβλημα. Συμπήρωσε αναφερόμενος στην κεντρική
εξουσία είπε πως "Δεν θέλει να δώσει λύση!".

Απαντώντας ο Δήμαρχος κος Μελετίου στα περι εται-
ρίας φύλαξης είπε πως δεν υπάρχει περίπτωση να εγκρ-
ιθεί απο τις αρμόδιες αρχές καθώς υπάρχει αστυνομικό
τμήμα στον Δήμο. Ο κος δήμαρχος ανέφερε πως "η
ανέχεια φέρνει την εγκληματικότητα" ενω τονισε χαρακ-
τηριστικά πως το σημαντικό είναι να μην επιχειρήσουν οι
κάτοικοι να πάρουν την τύχη στα χέρια τους.

Στο τέλος της συνεδρίασης η οποία διεξήχθη σε κλίμα
γενικότερης σύμπνοιας λόγω και της σοβαρότητας των
γεγονώτων αποφασίστηκε: Μετά την επίδοση της επι-
στολής διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό για να δεχθεί
αντιπροσωπεία, αν δεν πάρει μέτρα σε μια βδομάδα θα
πραγματοποιηθεί κινητοποίηση έξω απο το κτίριο του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με αποκλεισμό του. 

Η παραπάνω απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα μαζί με
τις παρατηρήσεις των συνδυασμών. 

Τελειώνοντας επισημαίνουμε πως πραγματικά η κοι-
νωνία βράζει απο τα τελευταία γεγονότα και ας ελπίσο-
υμε οι τελευταίες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
θα φέρουν αποτελέσματα.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την σχετική επιστολή

Ε. Λιάκος

Με αποκλεισμό του Υπουργείου
Δημόσιας τάξης

απαντά ο Δήμος Ασπροπύργου αν δεν παρθούν
άμεσα μέτρα για την εγκληματικότητα
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Κοινωφελής Εργασία 2015: Τα
προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν,,
στη διαδικ-
τυακή πύλη

του ΟΑΕΔ, οι πίνακες
του Προγράμματος
« Κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς
Εργασίας 2015».

Συγκεκριμένα οι
ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να αναζητήσουν
στην ενότητα Ηλεκτρ-
ονικές Υπηρεσίες /
Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα
2015:

Α) Τον Προσωρινό
Πίνακα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, για 19.101 θέσεις πλήρους
απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς, ο οποίος περιλαμβάνει τους ωφελούμενους
εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που
θα εργαστούν για 5 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες
Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015.

Β) Τον Πίνακα Αποκλειομένων στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος.
Η κατάρτιση των Πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και

αντικειμενικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημό-
σιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου
της αίτησης: α) τη σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή β) σε
περίπτωση αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, το λόγο για τον οποίο
αποκλείστηκαν.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκων
μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και
8:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστι-
κά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης
του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθ-
ηματικό).

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε: α) ηλεκτρονικά,
επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης, είτε β) καταθέτοντάς
τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, προ-
κειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρο-
νική ένσταση τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας
(ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015.

Επιμένει στην απόφασή του για τις
Σκουριές ο Σκουρλέτης

«Η απόφαση
μας δεν είχε
προεκλογικό

χαρακτήρα, αλλά εκκι-
νεί από τον στόχο της
κυβέρνησης για την
προστασία του περι-
βάλλοντος και του
δημόσιου συμφέρον-
τος»

Την απόφασή του
να αναστείλει τη λειτο-
υργία των ορυχείων
στις Σκουριές υπερα-
σπίστηκε στη Βουλή ο
Πάνος Σκουρλέτης,
χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην προσωρινή αναστολή της απόφασης του ΣτΕ. 

Όπως σημείωσε «η απόφαση μας δεν είχε προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά εκκινεί από
τον στόχο της κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου
συμφέροντος». «Ακούστηκαν παρά πολλά πριν τις εκλογές, τα περισσότερα εκτός
πραγματικότητας, από κάποια εγχώρια συστημικά ΜΜΕ που έκαναν τη νύχτα μέρα»
υποστήριξε.

Απαντώντας μάλιστα στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι η απόφασή του διώχνει
τις επενδύσεις, αντέτεινε ότι ο τρόπος που η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται δίνει λάθος
μήνυμα στους επενδύτες ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κανόνες. 

«Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος όταν λετε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις Σκουρι-
ές δίνει κάποιο λάθος σήμα στο επενδυτικό κοινό, εκτός αν θέλετε να είναι η Ελλάδα
ξέφραγο αμπέλι... Η Ελλάδα θα υπερασπίζεται το περιβάλλον και τη νομιμότητα» είπε
ο υπουργός. 

“Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που επιτρέπει -έστω προσωρινά- τη
συνέχιση της εξόρυξης στη Χαλκιδική, είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε με την κυβέρν-
ηση όλα αυτά, που πρέπει να μπούνε στο τραπέζι”, δήλωσε νωρίτερα ο διευθύνων
σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών.
«Βαθιά κληρονομιά για τον τόπο» χαρακτήρισε τον Συνεταιρισμό 
η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, πραγ-
ματοποιήθηκαν, με μεγάλη λαμπρότ-
ητα, οι εορτασμοί των 100 χρόνων

από την ίδρυση του «Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Ερυθρών» που δραστηριοποιείται στο
χώρο από το 1915 σε διάφορους τομείς γεω-
ργικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών,
πάντα με το αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότ-
ητας στον αγρότη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που
έλαβε χώρα στο χώρο του Παλαιού Δημοτικού
Σχολείου Eρυθρών, περιλάμβανε μια ιστορική
αναδρομή των δραστηριοτήτων και παρεμβά-
σεων του συνεταιρισμού από το έτος ίδρυσης
του το 1915 έως και σήμερα. Ακολούθησαν
διάφορες παρεμβάσεις μελών και στελεχών
του συνεταιρισμού καθώς και η ομιλία της Δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας κα Γιάννας Κριεκούκη κατά την οποία εξήρε
την συμβολή του συνεταιρισμού στην πρόο-
δο και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, που
παρά τις διάφορες αντιξοότητες ανά τους και-
ρούς αποτελεί έως και σήμερα μια «βαθειά
κληρονομιά για αυτόν τον τόπο». Η Δήμα-
ρχος επισήμανε επίσης στην ομιλία της την
στήριξη του Δήμου και συνέχισε λέγοντας ότι
ο Συνεταιρισμός και ο Δήμος, ως συνεργαζό-
μενοι φορείς, «μπορούμε να διεκδικήσουμε
και να πετύχουμε πολλά περισσότερα ώστε
να σταθούμε αντάξιοι της ιστορίας αυτού του
συνεταιρισμού».

Ακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης
μαρτυριών - ντοκουμέντων από την
100χρονη πορεία του Γεωργικού / Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ερυθρών και παράθεση
δεξίωσης κατά την οποία οι παραβρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια παράσταση τοπικών παραδοσιακών χορών από τον χορευτικό σύλλογο
«το Κριεκούκι».

ΔΝΤ: Ύφεση 5,4% στην Ελλά-
δα στα τέλη του 2015, σαφώς
πιο δυσμενής η προοπτική

Όσον αφορά τους κινδύνους εξάπλωσης μιας ενδεχό-
μενης νέας ελληνικής κρίσης, το Ταμείο γενικά εμφ-
ανίζεται καθησυχαστικό, με δεδομένη την «περιορι-

σμένη» αρνητική αντίδραση των αγορών το προηγούμενο διά-
στημα.

Ύφεση της τάξης του 5,4% θα υποστεί το τέταρτο τρίμηνο του
2015 η Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, οι οποίες περιέχονται στην εξαμηνιαία έκθεσή
του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World
Economic Outlook), που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη.

«Η προοπτική για την Ελλάδα είναι σαφώς πιο δυσμενής μετά
την παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας» που σημειώθηκε τους
προηγούμενους μήνες, σημειώνει το ΔΝΤ.

Μάλιστα, όπως δήλωσε κατά την συνέντευξη Τύπου ο νέος
επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Μορίς Όμπστφελντ, το
Ταμείο αναμένει «δυνατή» ύφεση και το τρίτο τρίμηνο, μετά την
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Συνολικότερα, οι εκτιμήσεις του Ταμείου συμπίπτουν με τις
προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού που κατατέθηκε
τη Δευτέρα στη Βουλή, με την ύφεση για ολόκληρο το 2015 να
προβλέπεται στο 2,3% ενώ για το 2016 η συρρίκνωση της
ελληνικής οικονομίας αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 1,3%.

Πάντως, θετικά μηνύματα αναμένονται στο τελευταίο τρίμηνο
του 2016, οπότε η ελληνική οικονομία προβλέπεται πως θα ανα-
πτυχθεί κατά 3%. Μεσοπρόθεσμα, το 2020, το ΔΝΤ περιμένει
ανάπτυξη της τάξης του 2,4%.

Όσον αφορά τους κινδύνους εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης
νέας ελληνικής κρίσης, το Ταμείο γενικά εμφανίζεται καθησυχα-
στικό, με δεδομένη την «περιορισμένη» αρνητική αντίδραση των
αγορών κατά τους δύσκολους μήνες που προηγήθηκαν.

Ωστόσο, παραδέχεται πως υπάρχουν ακόμα «ανησυχίες» που
πηγάζουν από τη σύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις οικο-
νομίες άλλων κρατών-μελών της ευρωζώνης, και αναφέρει ότι σε
περίπτωση που υπάρξει επανεμφάνιση της «πολιτικής αβεβαι-
ότητας» στη χώρα μας υπάρχει σενάριο επανεμφάνισης πιέσεων

στη νομισματική ένωση.
Πάντως, στην συνέντευξη

Τύπου ο κ. Όμπστφελντ εμφ-
ανίσθηκε απόλυτα ήρεμος,
επισημαίνοντας ότι πλέον
υπάρχει το «δίχτυ ασφαλείας»
του νέου προγράμματος και
πως οι αρνητικές αντιδράσεις
των αγορών μέχρι σήμερα
ήταν «πολύ περιορισμένες αν
όχι ανύπαρκτες».

Νέα υποβάθμιση της παγκόσμιας ανάπτυξης
Στο μέτωπο της παγκόσμιας οικονομίας το ΔΝΤ διαμηνύει πως

εξακολουθούν να υπάρχουν τρικυμίες, με την ανάπτυξη τόσο
στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες να
κινείται κάτω από τις προβλέψεις.

Συνολικά, για το 2015 το παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται πως θα
αυξηθεί κατά 3,1%, δηλαδή 0,3 μονάδες χειρότερα από την ανά-
πτυξη που καταγράφηκε το 2014 και 0,2 μονάδες κάτω από τις
προβλέψεις που έκανε το ίδιο το ΔΝΤ μόλις τον Ιούλιο. Το Ταμείο
τονίζει μάλιστα πως οι κίνδυνοι παραμένουν για νέα επιδείνωση
των αναπτυξιακών προοπτικών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις αναπτυσσόμενες
χώρες, όπου η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί για πέμπτο συνεχό-
μενο έτος, και θα διαμορφωθεί μόλις στο 4% για το τρέχον έτος
– ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης που
επιτυγχάνονταν την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αντλούν μεγάλο μέρος του
πλούτου τους μέσω των εξαγωγών πετρελαίου, μετάλλων και
άλλων πρώτων υλών, ωστόσο, η σταδιακή επιβράδυνση της
κινεζικής οικονομίας – που ήταν ο κύριος αγοραστής αυτών των
προϊόντων – σε συνδυασμό με την υπέρμετρη προσφορά, έχει
οδηγήσει σε καταβαράθρωση των τιμών.

Αυτή η ξαφνική υποτίμηση έχει επιφέρει μεγάλα πλήγματα στο
εμπορικό ισοζύγιο των αναπτυσσόμενων εξαγωγέων.

Το ΔΝΤ συστήνει για μια ακόμα φορά διευκολυντικές νομισμα-
τικές πολιτικές, που θα συμπληρώνονται από αναπτυξιακά
δημοσιονομικά μέτρα όπου υπάρχει τέτοιο περιθώριο.

Επισημαίνει δε τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων στις
υποδομές σε χώρες όπου επικρατούν πολύ χαμηλά επιτόκια
δανεισμού – όπως στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών
της ευρωζώνης – σε μια ακόμα έμμεση νύξη προς τη Γερμανία.

«Τσεκουρωμένο» φέτος το
επίδομα θέρμανσης - Ποιοι

είναι οι δικαιούχοι

Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το τρίτο μνημόνιο
στην διάθεση του επιδόματος του πετρελαίου
θέρμανσης, καθώς τα κριτήρια αναμένεται να

γίνουν πλέον πιο αυστηρά για τους δικαιούχους, με απο-
τέλεσμα πλέον να είναι σαφώς λιγότεροι σε σχέση με
πέρυσι και το επίδομα σαφέστατα ''κουτσουρεμένο''.

Η φόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ''α-
νοίξει'' για τους ενδιαφέρομενους σε δύο εβδομάδες και
για το λόγο αυτό στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί
ένας αναβρασμός προκειμένου να συνδυάσουν όσο πιο
αποτελεσματικά μπορούν όσα επιβάλλονται από το
μνημόνιο για την φετινή σεζόν. 

Πολλά για τις αποφάσεις του υπουργείου θα εξαρτηθ-
ούν και από την τιμή του πετρελαίου, η οποία φέτος ανα-
μένεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή στα
85-86 λεπτά το λίτρο, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα περυσινά επίπεδα
δηλαδή στα 23 λεπτά ανά λίτρο.

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να
είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, οπότε
στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης κυμάνθηκε στο 1-
1,1 ευρώ το λίτρο.

Οι γνωρίζοντες την αγορά εκτιμούν ότι η φετινή μείωση
οφείλεται στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του
πετρελαίου.

Τα σενάρια 
Υπό διαμόρφωση παραμένει ακόμα, λίγες ημέρες πριν

το άνοιγμα της φόρμας για τις αιτήσεις, το καθεστώς που
θα ισχύσει εφέτος για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
το οποίο κατά την περυσινή περίοδο ήταν 35 λεπτά ανά
λίτρο πετρελαίου για τους δικαιούχους όλης της χώρας,
με διαφοροποίηση της επιδοτούμενης ποσότητας ανάλο-
γα με την κλιματική ζώνη.

Η συμφωνία με τους πιστωτές προβλέπει περιορισμό
του σχετικού κονδυλίου κατά 50% και τα σενάρια είναι τα
εξής:

- Αν το επίδομα παραμείνει στα 35 λεπτά και περιορι-
στούν οι δικαιούχοι με την εφαρμογή αυστηρότερων
εισοδηματικών, περιουσιακών κριτηρίων τότε η τιμή του
πετρελαίου με την επιδότηση πέφτει στα 50 λεπτά το
λίτρο.

-Αν μειωθεί κατά 50%, το ύψος της επιδότησης χωρίς
να αλλάξουν τα κριτήρια για τους δικαιούχους, τότε η τιμή
με την επιδότηση πέφτει στα 68 λεπτά.

Τα κριτήρια
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί ειδική

εγκύκλιος που θα ενημερώνει για τα κριτήρια που θα
πρέπει να πληρούν όσοι πολίτες το δικαιούνται.

Σύμφωνα με τις επιταγές του τρίτου μνημονίου, θα έρθ-
ουν αλλαγές στα χρηματικά όρια τόσο των αγάμων, όσο
και των έγγαμων, ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό τι τελι-
κά θα επικρατήσει και ποια κατηγορία θα υποστεί τις
μεγαλύτερες περικοπές.

Αν ισχύσει ότι και πέρυσι, που είναι και το λιγότερο
πιθανό, τότε το επίδομα θα δικαιούνται:

'Αγαμοι με εισόδημα έως 30.000 ευρώ
Έγγαμοι με εισόδημα έως 40.000 ευρώ, προσα-

υξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί ( 43.000
ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και 46.000 ευρώ για
οικογένεια με δύο παιδιά).

Να σημειωθεί ότι οι άγαμοι χάνουν το επίδομα αν
έχουν περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, ενώ οι
έγγαμοι δεν έχουν δικαίωμα αίτησης, αν το άθροισμα
των ακινήτων τους ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Επίσης, δεν δικαιούται επίδομα θέρμανσης όποιος
έχει αυτοκίνητο με κινητήρα άνω των 3.000 κυβικών
εκατοστών.

Στα 120 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη
επιφάνεια του ακινήτου για την οποία μπορεί να επι-
δοτηθεί κάποιος φορολογούμενος.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση κατάργησης 
Βέβαια, ανοιχτό παραμένει - αν και λιγότερο πιθανό

σαν σενάριο - και το ενδεχόμενο της κατάργησης του
επιδόματος, σενάριο το οποίο παρουσίασε σε χθεσι-
νή εκδήλωση ο Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας
Πετρελαιοειδών, κάτι που σε συνδυασμό με μείωση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα 6 λεπτά το
λίτρο, θα κάνει την λιανική τιμή του πετρελαίου για
όλους τους καταναλωτές να ''πέσει'' στα 64 λεπτά το
λίτρο.
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Ελληνικός Χρυσός: Με ΜΑΤ και ΣτΕ δεν
γίνονται επενδύσεις - Ζητάμε διάλογο με

την κυβέρνηση για πολιτική λύση

Δεν θεωρούμε ότι
εταιρεία και
κυβέρνηση είναι

αντίδικοι, δηλώνει περαι-
τέρω ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικός
Χρυσός.

“Η απόφαση του
Συμβουλίου Επικρατείας,
που επιτρέπει -έστω προ-
σωρινά- τη συνέχιση της
εξόρυξης στη Χαλκιδική,
είναι μια ευκαιρία να
συζητήσουμε με την
κυβέρνηση όλα αυτά, που
πρέπει να μπούνε στο τραπέζι”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της “Ελληνικός Χρυ-
σός”, Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος.

“Δε θα διορίσουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρ-
είας, ούτε υπουργό, με ΜΑΤ και ΣτΕ δεν γίνονται επενδύσεις”, είπε ο κ.Θεοδωαρακό-
πουλος μιλώντας στο Πρακτορείο FM, διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία δεν θεωρεί ότι με
την κυβέρνηση είναι αντίδικοι.

“Το σημαντικότερο είναι να καθίσουμε με το κράτος, να βρούμε μία πολιτική λύση, ή
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να ικανοποιήσει την κυβέρνηση, για να συνεχίσουμε, δεν
θέλουμε να σκεφτούμε καν θέμα αναστροφής της σύμβασης”, είπε ο κ.Θεοδωρακό-
πουλος, προσθέτοντας ότι από το 2012, που η εταιρεία είναι σε “full επενδυτική λειτο-
υργία”, έχουν εισαχθεί από τη μητρική εταιρεία 600 εκ. δολάρια.

Παράλληλα, εξέφρασε την διάθεση της εταιρείας, να συμμετάσχει σε επιστημονικό
συνέδριο, για να συζητηθούν σε επιστημονικό επίπεδο όλα τα θέματα, που αφορούν
στην επένδυση, ενώ παρομοίασε την αμφισβήτηση των επιστημονικών συμπερασμά-
των υπέρ της επένδυσης με τις ομάδες, που διαμαρτύρονται για τη διαιτησία μετά από
μία ήττα.

“Δε μπορεί να είναι καλοί εκείνοι που δε θέλουν και κακοί εκείνοι που θέλουν την επέν-
δυση”, είπε και διαβεβαίωσε, ότι η περιβαλλοντική ασφάλεια της επένδυσης αφορά στο
σύνολο του χρόνου της, διευκρινίζοντας ότι “έχουμε μπροστά μας 30 χρόνια λειτο-
υργίας, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε το καλό παιδί 4-5 χρόνια και μετά να το κάνουμε
γης μαδιάμ”.

Ο κ.Θεοδωρακόπουλος υπενθύμισε ότι η Eldorado Gold έχει συμφέροντα και στην
περιοχή της Θράκης, ενώ εξέφρασε την άποψη, ότι “ο ορυκτός πλούτος μπορεί να γίνει
ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα η ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας”.

“Λέγεται ορυκτός πλούτος και όχι ορυκτή δυστυχία ή ορυκτή κατάρα” είπε, ενώ απαν-
τώντας σε ερώτηση αναφορικά με την χορηγία στην ομάδα βόλει του ΠΑΟΚ, εξέφρασε
την αντίθεση του σε χορηγίες προς αθλητικές εταιρείες.

“Δε είμαστε εταιρεία, που πουλά για να γινόμαστε χορηγοί, θα προτιμούσα να χορη-
γήσουμε εισιτήρια διαρκείας για ανέργους, για άτομα που έχουν ανάγκη, όχι την ομάδα”.

Οριστική η συγχώνευση των
αστυνομικών τμημάτων

Λιοσίων-Ζεφυρίου!

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο του Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών
υπηρεσιών στο Νομό Αττικής,

Σε αυτό, περιλαμβάνεται η κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων και
Τμημάτων Ασφαλείας Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου και η συγχώνευσή τους σε μια
υπηρεσία τάξης και μια υπηρεσία ασφαλείας. Εξέλιξη που μόνο καλή δεν είναι
για τους κατοίκους του Δήμου Φυλής που καθημερινά γίνονται μάρτυρες
περιστατικών βίας και κλοπών…

Οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή στο τέλος της
τρέχουσα, ενώ σύμφωνα με τις πηγές μας το σχέδιο αναμένεται να έχει γίνει
νόμο τους κράτους μέχρι την 16/10/2015.

Μέσα από τις συμπτύξεις τμημάτων και υπηρεσιών, αναμένεται να
εξοικονομηθούν  οικονομικοί πόροι αλλά και προσωπικό που θα
απεγκλωβισθεί από  θέσεις σκοπών, γραμματειακής υποστήριξης και όλων
εκείνων που απαιτούνται 

Συνεχίζεται μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτω-
βρίου 2015 η κατάθεση αιτήσεων για
πρόσληψη προσωπικού στους Παιδι-

κούς Σταθμούς Μάνδρας

Με άμεση προτερ-
αιότητα την λει-
τουργία των Παι-

δικών Σταθμών συνεχίζον-
ται οι αιτήσεις για την πρό-
σληψη προσωπικού και
μετά την, από 28.09.2015,
ανακοίνωση του Δημοτικού
Οργανισμού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτι-
σμού. Πρόκειται για
συμβάσεις δίμηνης διάρ-
κειας με τις οποίες θα καλ-
υφθούν οι κατεπείγουσες
ανάγκες και οι καθυστερή-
σεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της προκήρυξης των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης
Σεπτεμβρίου.

Στόχος της διοίκησης είναι η όσο το δυνατό γρηγορότερη, παρά τις αντικειμενικές
δυσκολίες, λειτουργία των παιδικών σταθμών ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι γονείς και
να φιλοξενηθούν τα παιδιά με τον καλλίτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

50 πλήρεις υποτροφίες από τη ΣΒΙΕ

ΟΔήμος Μάν-
δ ρ α ς - Ε ι δ -
υλλίας σας

ενημερώνει ότι 50
πλήρεις υποτροφίες θα
δοθούν με πρωτοβου-
λία της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος και
της ΣΒΙΕ σε όσους
επιθυμούν να σπουδά-
σουν αλλά δεν έχουν τη
δυνατότητα λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Πρόκειται για υποτρο-
φίες διετούς φοίτησης
και αφορούν οικονομικά
ευάλωτους δημότες της
Αττικής , ενώ όσοι δεν
επιλεγούν για πλήρη
υποτροφία ,η ΣΒΙΕ
προτίθεται να χορηγή-
σει έκπτωση 50% στα
ετήσια δίδακτρα φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 οι οποίες στη συνέχεια θα διαβι-
βαστούν στα γραφεία της ΚΕΔΕ. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μετά από αξιολόγηση
του συνόλου των αιτήσεων την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.



Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-7

Αυξήσεις στα εισιτήρια αρχαι-
ολογικών χώρων ως ισοδύνα-

μο για τον ΦΠΑ 23% στην
εκπαίδευση

Την πρόθεση του υπουργείου Πολιτισμού να
αυξήσει τις τιμές στα εισιτήρια των αρχαιολο-
γικών χώρων, ανακοίνωσε από το βήμα της Βου-

λής ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αριστείδης
Μπαλτάς.

Κατά την τοποθέτησή του, στο πλαίσιο της ανάγνωσης
των προγραμματικών δηλώσεων, ο κ. Μπαλτάς δήλωσε
ότι οι αυξήσεις στις τιμές έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Σημείωσε δε πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να καλυφ-
θεί και ένα μέρος των ισοδυνάμων που αναζητά η
κυβέρνηση για την αντικατάσταση του ΦΠΑ 23% στην
εκπαίδευση.

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι την   15/10 /2015,  ημέρα  Πέμ-
πτη  και ώρα  11.00 –  11.30 π.μ., ενώπιον της Αρμόδιας Τριμελούς Επι-
τροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατά-
στημα  Kων/νου Παλαιολόγου  9, 1ος όροφος,  Δ/νση  Προμηθειών &
Αποθηκών θα διεξαχθεί:           

O Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά
άρθρο, για την “Προμήθεια λιπασμάτων και μεταπλαστικών υλών, για
δύο έτη 2015 – 2016 ”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περ-
ιβάλλοντος / Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά τον Εθνικό Κήπο και το Φυτώρ-
ιο στο Γουδή.

Συνολικός προϋπολογισμός : 49.699,38 € συμπ/νου  ΦΠΑ  23% .  
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο δυο (2%) του ενδεικτικού προϋ-

πολογισμού επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προ-
μήθειας χωρίς το ΦΠΑ 23% ή του ενδεικτικού βάση των προσφερόμενων
ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 23% και βεβαιώνεται με  την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου Νομικού Προσώπου, ισχύος
πέντε (5) μηνών.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, θα προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως  των όρων της Σύμβασης, ποσού
ίσου με το πέντε (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ,
διάρκειας  δώδεκα  (12) μηνών.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει
στην Τεχνική Προσφορά, να περιγράφει όλα τα προσφερόμενα είδη και
να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους ξεχωριστά. 

Επίσης, η Τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από τεχνικά - ενημερωτικά  φυλλάδια , τα οποία θα
είναι σύμφωνα με τα είδη που προσφέρει και τις τεχνικές προδιαγραφές
της  αρμόδιας  Διεύθυνσης.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική και έως 31/12/2016
από την υπογραφή της Σύμβασης ή των Συμβάσεων.

Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και θα γίνει σε Αποθή-
κες του Δήμου που θα υποδείξει η Αρμόδια Υπηρεσία, ύστερα από προ-
φορικές ή γραπτές εντολές τους, με δαπάνη του Προμηθευτή και πάντα
μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία, καθώς και την σχε-
τική Διακήρυξη του Διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από την Δ/νση Προμηθειών &  Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών,
Κων/νου  Παλαιολόγου  9.  κα. Κωνσταντινιάκου  Αντα,  τηλ.: 210
5245.828, 5228464.

e-mail: Konstantiniakou@cityofathens.gr,  κάθε εργάσιμη μέρα και
ώρα.

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον Προμηθευτή (σύμφωνα με
την παράγραφο 3  του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθη-
κε με το Ν. 3801/2009).

Να δημοσιευθεί από την  ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.,  την    09/
10 /2015  στο  Φ.Ε.Κ.  και από τον Δήμο στο PORTAL, στο  Ε.Β.Ε.Α.  και
σε  δύο (2)  τοπικές  εφημερίδες. 

1.  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ                       ( Την      09/ 10  /2015 )
2. ΘΡΙΑΣΙΟ                                   ( Την     09/  10 / 2015 )   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ   ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

Απίστευτη προσέλευση Νέων στα Τμήματα Εκμάθη-
σης Ρώσικης Γλώσσας του Δήμου Ασπροπύργου!

Βούλιαξε από νέους, αλλά και ενήλικες Ασπρ-
οπύργιους, η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνε-
υματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου, το

πρωί του παρελθόντος Σαββάτου. Διακόσιοι σαράντα
(240) μαθητές των τμημάτων Εκμάθησης Ρωσικής
Γλώσσας, είχαν την πρώτη τους συνάντηση με τις Καθη-
γήτριές τους, την υπεύθυνη Σπουδών του Ρωσικού Πολι-
τιστικού και Επιστημονικού Κέντρου στην Αθήνα, τον
Δήμαρχο Ασπροπύργου κ. Νικόλαο Μελετίου, και τους
συντονιστές μιας νέας μορφωτικής πρωτοβουλίας, που
έκανε πάταγο στην πόλη!pneymatiko aithousa

Καλωσορίζοντας τους μαθητές, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος, κ. Νικόλαος Μελετίου, αναφέρθηκε
συνοπτικά στην πρωτοποριακή οπτική, μέσα απ ΄την
οποία αντιμετωπίζει την κρίση η Δημοτική
Αρχή: «Αποδεικνύουμε, καθημερινά, τι
σημαίνει οραματική Αυτοδιοίκηση!», ανέφερε
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είμαστε ο
Δήμος, που διαμορφώνει διεξόδους μόρφω-
σης και γνώσης, για Πολίτες τους και ειδικά
τους Νέους. Με θεσμούς, που πολλοί επιχειρ-
ούν να αντιγράψουν, όπως είναι το «Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο» τα «Βιωματικά Σεμινάρια, για
Εκπαιδευτικούς και Γονείς», τα Τμήματα Εκμά-
θησης Ρωσικής Γλώσσας, τα αντίστοιχα για
την Ισπανική Γλώσσα, οι θεατρικές παραστά-
σεις και οι ενημερωτικές καμπάνιες για τα
ζητήματα που αφορούν τους Νέους και την
Ελληνική Κοινωνία. Δεν μείναμε μόνο στο ζήτ-
ημα της καταπολέμησης της φτώχειας, στην
Αλληλεγγύη προς το Συνάνθρωπο. Βλέπον-
τας μπροστά, αξιοποιούμε το Μορφωτικό
Πρωτόκολλο που υπογράψαμε, με την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Ρωσικό Επιστημονικό Κέντρο στην
Αθήνα. Έτσι, με τη στήριξη των δύο κορυφαίων Κρατικών Πανεπιστημίων της Ρωσίας, του Λομονόσοβ και της Αγίας
Πετρούπολης, ξεκινήσαμε από πέρυσι τα τμήματα εκμάθησης της Ρώσικης Γλώσσας, και ήδη οι πρώτοι μαθητές μας,
πήραν το πρώτο τους πτυχίο (αντίστοιχο του αγγλικού LOWER), που αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. Πριν λίγες μέρες,
εγκρίθηκε ομόφωνα η αδελφοποίηση της πόλης μας, με την πόλη Ivanteevka, του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Μόσχας, κι απ΄ τη συνεργασία μας αυτή θα βοηθηθούν και οι μαθητές των Ρωσικών.

Απ ΄την πλευρά του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου, η Υπεύθυνη Σπουδών, Κα Φλώρα Ρουσοπούλου, παρουσίασε
τις τέσσερις (4) διαπρεπείς Καθηγήτριες, που θα διδάξουν
τη Ρωσική Γλώσσα, τις κ.κ. Βερόνικα Σκόπινα, Τατιάνα
Ιωαννίδη, Ειρήνη Μπουρλάκα και Ελένη Ιωσηφίδη. Η Κα
Ρουσοπούλου εξέφρασε το θαυμασμό του Ρωσικού Κέντρ-
ου και της Ρώσικης Πρεσβείας, για τις αποτελεσματικές
δράσεις του Δημάρχου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο της
διμερούς συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και τον Μορφωτικού και Πολιτιστικού της Κέντρ-
ου, ενώ ευχήθηκε «Καλή Επιτυχία», σε όλους τους μαθη-
τές. Στη συνέχεια αναγνώσθηκε μήνυμα του αναπληρωτή
Διευθυντή του Κέντρου και έγινε η κατανομή των μαθητών
και μαθητριών σε Τμήματα.

Απ΄ τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, οι μισοί μαθητές σχεδόν είναι πτυχιούχοι Τριτοβά-
θμιας Εκπαίδευσης. Είκοσι εξ αυτών εργάζονται στην περ-
ιοχή, και θα προσέρχονται -κάθε Σάββατο- από πολλές
περιοχές της Αθήνας και της Αττικής, ενώ σημαντικός είναι
και ο αριθμός των Δημοτικών Υπαλλήληων.

Τα μαθήματα, θα γίνονται κάθε Σάββατο, από τις 9 το
πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, στο 1ο Γυμνάσιο και στο
10ο Δημοτικό Σχολείο, στη Γκορυτσά Ασπροπύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                                  
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΑΧ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΚΙΜΩΝΟΣ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ                       
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:     19200                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Ελευ-
σίνας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνι-
σμός με ενσφράγιστες  προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμε-
τάλλευσης του σχολικού κυλικείου  του 2ου Λυκείου (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ)
Ελευσίνας, για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στον 2ο  όροφο του ΠΑΚΠΠΑ (Κίμωνος και
Παγκάλου,19200, Ελευσίνα) στις 6/ 11/2015  ημέρα Παρασκευή   και ώρα
10.00πμ

Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι  μπορ-
ούν να απευθύνονται    στο γραφείο της σχολικής επιτροπής ( κα Πλα-
βούκου Μαρία, διεύθυνση : Αθηνάς  και  Ερμού ,  τηλ.2131601411)κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6/10/2015
Η  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
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Σημαντική η αύξηση της παιδικής
παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ποσοστού των παιδιών με σωματικό βάρος άνω του φυσιολογικού καταγράφεται στην
Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ),
σήμερα περίπου το 50% των

παιδιών σχολικής ηλικίας είναι υπέρ-
βαρα και παχύσαρκα, με το πρόβ-
λημα να επιτείνεται και λόγω οικονομι-
κής κρίσης. 

«Από το 2003, που έχουμε την
πρώτη επίσημη ελληνική καταγραφή
του φαινομένου της παιδικής παχυσα-
ρκίας στην Ελλάδα, και το ποσοστό
των παιδιών με βάρος ανώτερο του
φυσιολογικού άγγιζε το 30% σχεδόν,
δέκα χρόνια μετά, στην καταγραφή
του 2013 διαπιστώσαμε ότι το ποσο-
στό είχε πια αγγίξει το 50%» υπογρ-
αμμίζει ο Ευθύμιος Καπάνταης, πρόε-
δρος της ΕΙΕΠ.

«Το πρόβλημα είναι εντονότερο στα
αστικά κέντρα, καθώς στην Αθήνα το
πρόβλημα αφορά περίπου στο 15% -
20% των παιδιών, εν αντιθέσει με τα
μικρά νησιά του Αιγαίου, όπου μόνο το 8% περίπου έχουν βάρος ανώτερο του φυσιολογικού. Η διαφοροποίηση
αποδίδεται μεταξύ άλλων στο κολατσιό που παίρνουν τα παιδιά από το σπίτι όταν βρίσκονται στο σχολείο, αλλά και
στην μεγαλύτερη σωματική δραστηριοποίηση των παιδιών στην επαρχία» συμπληρώνει η Μαρίνα Καραβανάκη-Καρ-
ανάσιου, μέλος του ΔΣ της ΕΙΕΠ. 

«Και φυσικά η οικονομική κρίση που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει παίξει κι αυτή το ρόλο της. Οι τιμές
των τροφίμων, ο περιορισμός του οικογενειακού εισοδήματος και τα πρόχειρα γεύματα συμβάλλουν στην αυξηση του
σωματικού βάρους» συμπληρώνει ο κ. Καπάνταης.

Το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα καταγράφουν λεπτομερώς, τόσο η μελέτη COSI του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, που διεξήχθη σε παιδιά 6-10 ετών σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, όσο και η μελέτη ENERGY,
όπου συμμετείχαν παιδιά 10-12 ετών από επτά ευρωπαϊκές χώρες. Και στις δυο έρευνες διαπιστώνεται ότι στην χώρα
μας το 44% των παιδιών είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα, με το 11,2% αυτών να χαρακτηρίζονται ιατρικών παχύσαρ-
κα.

Το σχολείο συντελεί στην παιδική παχυσαρκία
Συγκεκριμένα, στη μελέτη COSI με θέμα «Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα και η σημασία του σχολικού περι-

βάλλοντος», που έλαβαν μέρος 5.682 παιδιά 7-9 ετών από ολόκληρη την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι: 
- μόνο το 12% των κυλικείων δημοτικών σχολείων πωλούν φρέσκα φρούτα, ενώ το ποσοστό στη Σλοβενία είναι

95%, 
- φρέσκα λαχανικά διατίθενται μόνο από το 5% των σχολικών κυλικείων στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με το μέσο όρο

των υπολοίπων χωρών που αγγίζει το 38%, 
- γάλα πωλείται μόνο στο 18% των ελληνικών σχολικών κυλικείων, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται στο 58%, 
- γιαούρτι διατίθεται μόνο από το 5% των κυλικείων στα ελληνικά σχολεία, με τις υπόλοιπες χώρες να κυμαίνονται

από 14% έως και 70% (Λιθουανία). 
«Την ίδια στιγμή παρατηρείται μια χαλαρή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

από τα σχολικά κυλικεία στην Ελλάδα, αφού το 11% πωλούν ροφήματα με ζάχαρη, 32,5% φρουτοποτά και χυμούς
χωρίς ζάχαρη 46,3%», προσθέτει ο κ. Καπάνταης. 

Παράλληλα, στα ελληνικά δημοτικά σχολεία απουσιάζουν οι παρεμβάσεις για την προώθηση ενός ενεργού και υγι-
εινού τρόπου ζωής, αφού μόνο το 42% των σχολείων έχει λάβει κοινοτική χρηματοδότηση για την υλοποίηση τέτοιων
ενεργειών. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αγγίζει το 81%. 

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το 98% των ελληνικών σχολείων διαθέτουν επαρκή χώρο για άθληση, στο
95,4% των σχολείωνο χρόνος άθλησης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιορίζεται στα 60 λεπτά ανά εβδομάδα. 

«Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι και το σχολικό περιβάλλον αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα σε
ότι αφορά το αυξημένο ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας των Ελληνόπουλων» σημειώνει η κ. Καραβανάκη-Καρα-
νάσιου. 

Η παχυσαρκία είναι νόσος 
Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας (11/10) υπε-

νθυμίζει ότι, η παχυσαρκία κατά την παιδική ηλικία σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα επιπλοκών (ορθοπεδικά προβ-
λήματα, μεταβολικές, καρδιαγγειακές, ενδοκρινολογικές διαταραχές, και άλλα προβλήματα, όπως ο σχολικός εκφοβι-
σμός), ενώ έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες.

«Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παχύσαρκα παιδιά έχουν έως 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρδιαγ-
γειακή νόσο στην ενήλικη ζωή, με τον κίνδυνο να είναι μεγαλύτερος για τα αγόρια. Επίσης, έχουν αυξημένη πιθανότ-
ητα εμφάνισης ως ενήλικες σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνου, άσθματος, αλλεργιών και αιφνιδίου θανάτου» τονίζει η κ.
Καραβανάκη-Καρανάσιου.

Και ο κ. Καπάνταης προσθέτει ότι «λόγω της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου ΙΙ, οι σημερινές γενιές παιδιών
αναμένεται να ζήσουν λιγότερο από τους γονείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και
διαχείρισης της παχυσαρκίας, με επίκεντρο τη μεσογειακή διατροφή, την άθληση και το υγιεινό τρόπο ζωής στο σπίτι
και το σχολείο». 

Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση Ευεξία
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται με επιτυχία το πρόγραμμα «Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση Ευεξία» της ΜΚΟ

QualityNet Foundation, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηρι-
ότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Στο πρόγραμμα έχουν λάβει μέρος το διάστημα 2007 - 2014, συνολικά 90.000
μαθητές, από 4.800 σχολικά τμήματα, πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου, «η ψηφιακή πλατφόρμα του προ-
γράμματος (www.nutritionactivityprogram.gr) απευθύνεται σε δασκάλους και γονείς και τους βοηθά μέσω πλούσιου
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού υλικού να μυήσουν τα παιδιά στην ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική άσκηση». 

Το πρόγραμμα «Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση Ευεξία» έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει
δομηθεί υπό την επιστημονική επιμέλεια και καθοδήγηση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Μονά-
δας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολικού του «Αρεταίειου» Νοσοκομείου και του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διακόπηκε για την
Πέμπτη η δίκη για το

Noor 1

Ηδιακοπή έγινε προκειμένου να εξετασθεί το
αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για μετα-
φορά της δίκης σε μεγαλύτερη αίθουσα, με

δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των κατηγορούμενων, των

δικηγόρων και των μαρτύρων.
Διεκόπη για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου η δίκη για την

υπόθεση μεταφοράς των δύο τόνων και 120 κιλών
ηρωίνης με το πλοίο Noor 1, από το Ντουμπάι στην Ελευ-
σίνα, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η δική για την πολύκροτη υπόθεση άρχισε το πρωί στο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Πειραιά, αλλά
λόγω στενότητας του χώρου οι συνήγοροι υπεράσπισης
έθεσαν θέμα χωρητικότητας και ζήτησαν η δίκη να μετα-
φερθεί είτε σε αίθουσα του Εφετείου Αθηνών είτε στο
Ρουφ.

«Αν δεν έχουμε χώρο δεν θα μπορέσουμε να ασκήσο-
υμε σωστά τα καθήκοντά μας», υποστήριξαν οι συνήγο-
ροι.

Στο εδώλιο κάθονται 33 άτομα, ενώ έχουν κληθεί να
καταθέσουν 12 μάρτυρες. Μόνο οι συνήγοροι υπεράσπι-
σης ανέρχονται σε 30 άτομα, ενώ στη δίκη συμμετέχουν
και διερμηνείς, καθώς κάποιοι κατηγορούμενοι είναι από
το Ιράν, την Τουρκία και την Ινδία.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους, η αίθουσα που χρησι-
μοποιήθηκε σήμερα δεν ενδείκνυται για την εκδίκαση της
υπόθεσης, καθώς δεν είναι δυνατό να συνυπάρξουν
χωρέσουν περισσότερα από 60 άτομα.

Η έδρα του δικαστηρίου, σε πρώτη επικοινωνία που
είχε με το Εφετείο Αθηνών για την εξεύρεση αίθουσας,
επικαλέστηκε πρόβλημα, καθώς όπως αναφέρθηκε
υπάρχουν δύο ακόμα ταυτόχρονες μεγάλες δίκες αυτή
της Siemens και του προφυλακισθέντα για θέματα τρο-
μοκρατίας Νίκου Μαζιώτη.

Μετρητές αιθα-
λομίχλης εγκαθιστά η
περιφέρεια Στερεάς

Όλο το χειμώνα θα γίνονται μετρήσεις για αιωρ-
ούμενα σωματίδια και τα αποτελέσματα θα
δημοσιοποιούνται αυτόματα στην ιστοσελίδα

της περιφέρειας.
Πέντε μετρητές αιθαλομίχλης σε ισάριθμες πρωτεύου-

σες των πέντε νομών της εγκαθιστά η περιφέρεια Στερε-
άς. Έτσι όλο το χειμώνα θα γίνονται μετρήσεις για αιωρ-
ούμενα σωματίδια και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποι-
ούνται αυτόματα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.

Οι πέντε αυτόματοι αναλυτές τοποθετούνται στη Λαμία,
τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά την Άμφισσα και το Καρπενήσι
και θα αρχίσουν τη λειτουργία τους τις επόμενες μέρες.
Από τα αποτελέσματα που θα συγκεντρώνονται και από
τα όρια που θα καταγραφούν, θα εξαρτηθεί και η
περίπτωση, σε μέρες με υψηλούς ρύπους, να ενεργοποι-
είται η παροχή έκπτωσης από την ΔΕΗ στους καταναλω-
τές στις περιοχές όπου θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

«Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας για όλες τις
οικογένειες» δηλώνει ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακο-
γιάννης και, σχολιάζοντας την τοποθέτηση των αυτόμα-
των συστημάτων μέτρησης, συμπληρώνει ότι «μέσα
στην κρίση δημιουργούμε μηχανισμούς πρόληψης αλλά
και αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος».
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου και οι κάτοικοι-μέλη αυτού στις συνεδριάσεις, που πραγ-
ματοποίησαν στις 30/09 & 04/10/2015 παρουσία εκπροσώπων του Δήμου και
της Αστυνομίας και στη παράσταση διαμαρτυρίας, που προέβησαν στο Α.Τ.

Ασπροπύργου, εξέφρασαν με τον πιο έντονο τρόπο την αγωνία και τον προβληματισμό
τους για την αύξηση της εγκληματικότητας στη Παραλία Ασπροπύργου αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή. Με ομόθυμο τρόπο προς κάθε κατεύθυνση δηλώνουν : 

Πριν θρηνήσουμε θύματα και προκειμένου να αποτραπούν ακραίες κινήσεις απαι-
τούμε :

1. Να στελεχωθούν το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα ασφαλείας της περιοχής με το
απαραίτητο δυναμικό, ώστε να μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά, 

2. Να αυξηθούν οι περιπολίες καθώς και οι έλεγχοι οχημάτων και ατόμων στις εισό-
δους της πόλης, 

3. Να επανέλθουν οι αποσπασμένοι αξιωματικοί και
4. Οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο.
Παραμένουμε ενεργοί, ενημερώνουμε την Αστυνομία για καθετί που πέφτει στην

αντίληψη μας και συνεχίζουμε τον αγώνα με τον ίδιο ρυθμό μέχρι την επίλυση του
προβλήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
Ακολουθούν οι υπογραφές των κατοίκων..το παρόν θα κοινοποιηθεί σε Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη , Εισαγγελία Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής
,Δήμο. Ασπροπύργου, Αστυνομικές Αρχές για να λάβουν γνώση και να πράξουν το
χρέος τους.

«Έρχονται εφόδοι σε επιχειρήσεις – Αναγ-
κασμένοι να εφαρμόσουμε τη συμφωνία»

«Στη Γερμανία ξημερώματα 60 εφορια-
κοί και αστυνομικοί μπήκαν σε μεγάλη
επιχείρηση για έλεγχο φοροδιαφυγής...

Τέτοιες σκηνές θα έχουμε και στην Ελλάδα»
Μπαράζ φορολογικών ελέγχων, ακόμα και

μεταμεσονύκτιων, στα πρότυπα ευρωπαϊκών
χωρών όπως η Γερμανία, προανήγγειλε
μιλώντας στη Βουλή ο αναπληρωτής υπο-
υργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. «Στη
Γερμανία ξημερώματα 60 εφοριακοί και
αστυνομικοί μπήκαν σε μεγάλη επιχείρηση για
έλεγχο φοροδιαφυγής... Τέτοιες σκηνές θα έχο-
υμε και στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει πολιτική που δεν είναι στο ιδεολογικό
της DNA» υποστήριξε ακόμη 

«Ο ΕΝΦΙΑ είναι πολιτική αναγκαιότητα, ο ΦΠΑ στα νησιά δεν είναι πολιτική μας επι-
λογή είναι πολιτική αναγκαιότητα, δεν χαιρόμαστε για την πολιτική αυτή...» σημείωσε ο
κ. Αλεξιάδης. Όπως ανέφερε πάντως, η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της συμφ-
ωνίας πριν το χρονοδιάγραμμα.

Ανακοίνωσε επίσης εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους, με την κυβέρνηση όπως
είπε, να στοχεύει στη μεγάλη φοροδιαφυγή με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
«Βάζουμε τέλος στην ελεγκτική απαξίωση υποθέσεων όπως τη λίστα Λαγκάρντ» πρό-
σθεσε ο υπουργός. 

«Μέσα στο 2016 θα σταματήσουν οι συναλλαγές του κοινού με την εφορία. Θα αξιο-
ποιήσουμε τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα με κίνητρα στον πολίτη φορολογικά,
κληρώσεις κλπ, με κίνητρα στις επιχειρήσεις, με αλλαγή νοοτροπίας τόσο στον πολίτη
όσο και στην τράπεζα» ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για δίκαιη φορολογία, έχουν ξεχαστεί μέτρα όπως ο νόμος
του 2010 για τα ΜΜΕ, ο οποίος αναβαλλόταν για ένα χρόνο το ξεχάσατε;» διερωτήθη-
κε.

Ο κ. Αλεξιάδης είπε επίσης ότι δίνεται η τελευταία ευκαιρία να δηλώσουν τα χρήματα
τους όσοι τα έχουν στο εξωτερικό. 

Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για περιστατικά επιθέσεων στα συνεργεία ελέγχου
του ΣΔΟΕ όπως αυτό που συνέβη τελευταία σε πανηγύρι στη Φλώρινα. Αυτά τελειώσα-
νε, είπε, δεν θα ανεχθούμε καταστάσεις.Θα ζητήσω, από τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

«Όχι σε κοινωνική πολιτική που θα επιβάλλεται με τα ΜΑΤ» παρατήρησε δε

Σε αναμονή γονείς και ιδιωτικά
σχολεία για την αναστολή του ΦΠΑ

Σε αναμονή εξακολουθ-
ούν να είναι γονείς,
ιδιοκτήτες σχολείων και

εκπαιδευτικοί, μετά τη εξαγγελία
του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα για αναστολή της επιβο-
λής ΦΠΑ 23% μέχρι τα μέσα
Νοεμβρίου.

«Ακόμα είμαστε δύσπιστοι και
αναστατωμένοι και νιώθουμε
ανασφάλεια» δήλωσε στο Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιδρυτών
Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευ-
τηρίων (ΣΙΕΙΕ), Χαράλαμπος
Κυραϊλίδης.

«Το πρώτο λογικό βήμα για την κατάργηση του ΦΠΑ έγινε προεκλογικά, όταν και ο κ.
Τσίπρας και ο κ. Μεϊμαράκης υποσχέθηκαν ότι θα πάρουν πίσω το μέτρο. 

», έγινε το δεύτερο λογικό βήμα, μετεκλογικά, με την ανάγνωση των προγραμματικών
δηλώσεων του πρωθυπουργού. Αναμένουμε το τρίτο λογικό βήμα, που θα είναι η ολοκ-
ληρωτική κατάργηση του μέτρου» πρόσθεσε.

Τόνισε ακόμα ότι επιδίωξη του ΣΙΕΙΕ είναι μια άμεση συνάντηση με τον πρωθυπο-
υργό,, ώστε να του εκθέσουν τις διαστάσεις των προβλημάτων που αναμένονται σε
περίπτωση που τελικά το μέτρο ισχύσει.

Συγκρατημένα αισιόδοξος δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Γιάννης Βαφειαδάκης. «Ελπίζουμε ότι ο
πρωθυπουργός δεν θα κάνει πίσω. Ανησυχούμε, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι η
υπόσχεση κατάργησης του ΦΠΑ θα γίνει πράξη». 

Σε αναμονή της τελικής απόφασης βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων
γλωσσών. «Είναι σαν να είμαστε στην εντατική και μας δίνουν παράταση ζωής για
άλλον έναν μήνα» είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Καθηγητών ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Europalso), Oλυμπία Κρητικού. 

«Όλη αυτή η κατάσταση δείχνει ότι το κράτος είναι αναξιόπιστο απέναντι στους
πολίτες, σε όσους έχουν μια μικρή επιχείρηση, σε όσους θέλουν να είναι νοικοκύρηδες
και να κάνουν έναν προγραμματισμό».

Τέλος, ο Σύνδεσμος Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων αναφέρει σε ανακοίνωσή
του: «Οι 170.000 γονείς των 85.000 μαθητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, όπως και
χιλιάδες γονείς σε ολόκληρη την Ελλάδα που κάνουν χρήση φροντιστηρίων, δηλώνουμε
την απόλυτη αντίθεση μας στην άδικη επιβολή ΦΠΑ στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και
καλούμε την κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευση της και να προχωρήσει άμεσα στην
κατάργηση του μέτρου. 

»H επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια πρω-
τοτυπία, που θίγει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση και έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με τη Συνταγματική επιταγή (άρθρο 16) που προβλέπει ως βασική απο-
στολή του κράτους την Παιδεία.»

Σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια
εξήγγειλε ο Παρασκευόπουλος

Την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια εξήγγειλε
από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπου-
λος.Κατά την τοποθέτησή του, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων

της κυβέρνησης, ο κ. Παρασκευόπουλος τόνισε ότι ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα
θα ρυθμιστούν νομοθετικά ορισμένα θέματα κράτους δικαίου και ισονομίας, όπως «η
νέα μορφή συμφώνου κοινωνικής συμβίωσης με αναγνώριση γάμου ομοφύλων και ετε-
ροφύλων». 

Παράλληλα, όπως είπε θα δοθούν νέες εγγυήσεις ελευθερίας του Τύπου ώστε να δια-
σφαλίζονται οι πολίτες από το γνωστό φαινόμενο κιτρινισμού και να αποθαρρύνονται
από την άλλη οι υπέρμετρες αποζημιώσεις που μπορεί να λειτουργήσουν σαν άτυπη
λογοκρισία.Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε επίσης πως θα ρυθμιστούν και
θέματα που αφορούν την αντιρατσιστική νομοθεσία που δεν καλύπτει ισομερώς το
πεδίο του ρατσιστικού λόγου και πράξεων.

Επιπλέον, ο κ. Παρασκευόπουλος επεσήμανε ότι θα υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης
για τα δικαιώματα του ανθρώπου, εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού
ενώ αντίστοιχο σχέδιο θα υπάρξει για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Hμιμαραθώνιος δρό-
μος με την επωνυμία «Στα Χνάρια του Παυ-

σανία». Τον αγώνα συνδιοργάνωσαν για 15η συνεχόμενη
χρονιά το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητι-
σμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» μαζί με το
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας έχοντας την
αμέριστη συμπαράσταση των τμημάτων τροχαίας Ελευ-
σίνας, Μεγάρων και αυτοκινητοδρόμων Αττικής, του
ΣΕΓΑΣ και των αθλητικών συλλόγων "Α.Ο. Μεγάρων" και
"Απόλλων Δυτικής Αττικής".

Συνολικά 780 δρομείς (περισσότεροι από κάθε άλλη
χρονιά) δήλωσαν συμμετοχή για να τρέξουν τόσο στoν

ημιμαραθώνιο δρόμο όσο και στη
σκυταλοδρομία 2Χ10.500μ (συνολικά
συμμετείχαν 15 ομάδες) από τους
οποίους 543 τερμάτισαν μέσα στο
χρονικό όριο των 2,5 ωρών που είχαν
ορίσει ως διάρκεια του αγώνα οι διο-
ργανωτές. 

Όλοι οι δρομείς εκκίνησαν στις
09:00 από το δημοτικό κλειστό
γυμναστήριο Ελευσίνας (που βρίσκε-
ται επί της οδού Ηρώων Πολ-
υτεχνείου) και ακολουθώντας την

Παλαιά Εθνική
οδό Αθηνών –
Κορίνθου πέρα-
σαν από τη Νέα
Πέραμο και
τερμάτισαν στο
στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών
υπό το χειροκρότημα πλήθους
κόσμου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει
να τονιστεί ότι η απόσταση των
21.097,5 μ  του ημιμαραθωνίου δρό-
μου για πρώτη φορά είχε επίσημα
μετρηθεί και πιστοποιηθεί από την
Διεθνή Ομοσπονδία Μαραθωνίων
Δρόμων (AIMS) και της Παγκόσμιας
Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού
(IAAF).

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
τροχονόμοι, εθελοντές και δημοτικοί υπάλληλοι  συνεργά-
στηκαν για την ασφαλή άφιξη των δρομέων στο στάδιο

των Μεγάρων ενώ για την αναπλήρωση των υγρών των
δρομέων στήθηκαν πέντε σταθμοί εφοδιασμού με νερό
και ισοτονικά ποτά  σε όλη τη διαδρομή.

Όση ώρα οι ενήλικοι δρομείς έτρεχαν στην Παλαιά
Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου οι θεατές στο στάδιο
«Μεγαρέων Ολυμπιονικών» είχαν την ευκαιρία να δουν
100 μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων
της περιοχής να αγωνίζονται σε δρόμους των 1.000μ και
2.000μ αντίστοιχα.

Νικητές του 15ου ημιμαραθωνίου δρόμου στη γενική
κατηγορία των ανδρών ήταν οι κύριοι Καλιακούδης
Δημήτριος και ο Καλομοίρης Μιχάλης που τερμάτισαν
ταυτόχρονα (χρόνος 1:14:36) ενώ στην αντίστοιχη κατ-
ηγορία των γυναικών νικήτρια αναδείχτηκε η κα Χατζόγ-
λου Ελευθερία (χρόνος 1:37:51).  

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο
Hμιμαραθώνιος δρόμος με την επωνυμία «Στα Χνάρια του Παυσανία»
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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.
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«Αυτοψία» Φάιμαν-Τσίπρα στα
κέντρα υποδοχής της Λέσβου

Στη Λέσβο βρίσκονται
ο καγκελάριος της
Αυστρίας Βέρνερ

Φάιμαν και ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου
να δουν από κοντά τις εγκατα-
στάσεις πρώτης υποδοχής
και ταυτοποίησης των προ-
σφύγων. Είναι η δεύτερη
φορά μέσα σε λιγότερους από
τέσσερις μήνες που ο κ. Φάι-
μαν επισκέπτεται την Ελλάδα.

H Βιέννη προγραμματίζεται
να στείλει περίπου 100 στε-
λέχη σε Ιταλία και Ελλάδα για την επάνδρωση των κέντρων ταυτοποίησης και καταγρ-
αφής προσφύγων. 

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερους από τέσσερις μήνες που ο κ. Φάιμαν επισ-
κέπτεται την Ελλάδα.

Στην επίσκεψη στη Λέσβο, τον πρωθυπουργό συνοδεύει κυβερνητικό κλιμάκιο απο-
τελούμενο από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα,
τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα, τον αναπληρωτή
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και τον αναπληρωτή υπουργό Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων Νίκο Ξυδάκη.

Το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Έπρεπε ο καγκελάριος της Αυστρίας να
ζητήσει να επισκεφθεί την γραμμή της προσφυγιάς στα ελληνικά νησιά για να αναγκα-
σθεί ο κ. Τσίπρας να επισκεφθεί τη Μυτιλήνη.

» Και έπρεπε να περάσουν μήνες για να προωθηθεί η θέση που επαναλάμβανε
συνεχώς το Ποτάμι για μια μεγάλη συμφωνία με την Τουρκία -με την διαμεσολάβηση της
ΕΕ- έτσι ώστε οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές να σταματάνε στα εδάφη της. 

» Ο πρόεδρος της Κομισιόν Γιούνκερ δήλωσε ότι ετοιμάζει 'μνημόνιο συνεργασίας
ΕΕ-Τουρκίας' και είναι έτοιμος να διαθέσει προσωπικό για τη φύλαξη των συνόρων κι
επιπλέον χρήματα. Η ενεργοποίηση της ΕΕ έπρεπε να είχε γίνει από την Άνοιξη πριν
ταλαιπωρηθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και χαθούν ανθρώπινες ζωές.

» Αλλά την Άνοιξη η Ευρώπη αδρανούσε και η ελληνική κυβέρνηση μιλούσε για μετα-
νάστες που το πρωί 'λιάζονται' και το βράδυ εξαφανίζονται.»

ΕΟΦ: Προς εξομάλυνση η κατάστα-
ση με τις ελλείψεις εμβολίων

Διευκρινίσεις για τις
ελλείψεις εμβολίων που
παρουσιάζονται στην

ελληνική αγορά δίνει ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων, (ΕΟΦ),
ο οποίος έχει ήδη προβεί στην
απαγόρευση των παράλληλων
εξαγωγών συνδυασμένων
εμβολίων που περιέχουν αντιγό-
να κοκκύτη, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η επάρκεια, η οποία
σε άλλα είδη εμβολίων βαίνει
προς ομαλοποίηση.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, η
επάρκεια των φαρμακευτικών προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών
είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώπη και τη διε-
θνή κοινότητα γενικότερα και σημειώνει ότι συχνά παρουσιάζονται ελλείψεις σε προϊόν-
τα που μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα παραγωγής ή ποιότητας, απρόβλεπτη
αύξηση της ζήτησης και άλλους παράγοντες που δεν είναι πάντοτε εφικτό να προβλεφ-
θούν.

«Η αυξημένη ζήτηση των εμβολίων κοκκύτη, παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τη μείω-
ση της παραγωγής λόγω των αυστηρότερων ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων, ιδιαίτε-
ρα σε ό,τι αφορά την 'ισχύ' του ακυτταρικού αντιγόνου κοκκύτη ευθύνονται για τις
ελλείψεις των εμβολίων», αναφέρει ο ΕΟΦ.

Από την ενημέρωση που είχε ο Οργανισμός, σχετικά με το θέμα από τις φαρμακευτι-
κές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διάθεση των εμβολίων στην ελληνική αγορά,
έλλειψη παρουσιάζουν τα εμβόλια ΤΕΤRAVAC & INFANRIX TETRA (τετραδύναμα εμβό-
λιο ένταντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη και πολιομυελίτιδας) και το εμβόλιο INFAN-
RIX IPV HIB (πενταδύναμο εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, πολιομ-
υελίτιδας και αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου b).

Καθυστέρηση στην παράδοση παρουσιάζει τo πενταδύναμο εμβόλιο PENTAVAC, η
οποία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά το τέλος Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τον
ΕΟΦ στην αγορά κυκλοφορούν κανονικά τα εξαδύναμα εμβόλια ΙΝFANRIX HEXA &
HEXYON (εξαδύναμο εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, πολιομυελίτιδας,
αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου b και ηπατίτιδας Β), καθώς και το BOOSTRIX POLIO.
Όσον αφορά στα λοιπά εμβόλια, η έλλειψη του VARILRIX (εμβόλιο ανεμοβλογιάς)
καλύπτεται από το VARIVAX, καθώς και η έλλειψη του HAVRIX (εμβόλιο έναντι ηπατίτι-
δας Α) καλύπτεται από το VAQTA, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε η έκτακτη εισαγωγή για
25.000 δόσεις HAVRIX.

Υπουργείο Υγείας: Προσλήψεις,
αναδιοργάνωση ΕΟΠΥΥ και νέο

σύστημα προμηθειών

Αλλαγές στο
σύστημα προμηθ-
ειών των νοσοκο-

μείων, προσλήψεις προσω-
πικού στις δομές υγείας και
αναδιοργάνωση του
ΕΟΠΥΥ, στο αμέσως επόμε-
νο διάστημα, είναι οι προτερ-
αιότητες της νέας πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με τις προ-
γραμματικές δηλώσεις του
αναπληρωτή υπουργού
Παύλου Πολάκη, σήμερα
στη Βουλή. 

Καθορίζοντας το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το κυβερνητικό έργο στον χώρο της
Υγείας, ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για την ανάγκη «αιμοδότησης» του συστήματος Υγείας
από προσωπικό. 

«Αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνονται οι προσλήψεις 1.990 νοσηλευτικού, παραϊατρ-
ικού και άλλων ειδικοτήτων προσωπικού» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι επίκειται και
η πλήρωση 2.400 θέσεων στα νοσοκομεία, μεταξύ αυτών 600 θέσεων γιατρών, στο
τέλος του χρόνου, η ολοκλήρωση, εντός των ημερών, της πρόσληψης 500 επικουρικών
γιατρών -επιπλέον των ήδη υπηρετούντων επικουρικών γιατρών-, αλλά και η προώθη-
ση πολιτικής λύσης, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, πριν τις 31 Δεκεμβρίου, του θέματος
των επικουρικών γιατρών και επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού που διορίστηκαν
τα προηγούμενα χρόνια και συμπληρώνουν δύο χρόνια θητείας στο σύστημα. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα
ρευστότητας στο σύστημα, δεδομένου ότι διατέθηκαν κατά τον Σεπτέμβριο 150 εκατομ-
μύρια ευρώ, άλλα 250 εκατ. τον Οκτώβριο, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα αποδοθεί το
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ποσό του 1 δισ. ευρώ. Επίσης, ενημέρωσε ότι
γίνονται κινήσεις στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποδώσει ο Οργανισμός στο σύστημα
τα οφειλόμενα ποσά και δεσμεύτηκε για την άμεση καταβολή 1,2 δισ. ευρώ των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών. 

Ο κ. Πολάκης ανακοίνωσε και αλλαγές στο σύστημα των προμηθειών των νοσοκο-
μείων με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και της εξοικονόμησης πόρων. 

Ειδικότερα, αυτό θα επιτευχθεί με την πλήρη καταγραφή όλων των υλικών και των
αντιδραστηρίων, την περιγραφή τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών για κάθε κατ-
ηγορία υλικών, τον καθορισμό τιμής για κάθε κατηγορία προϊόντων με το εύρος της
τιμής να είναι συν-πλην 10% της τιμής που έχει στο 50% των χωρών της ΕΕ. 

«Έτσι θα γίνονται οι διαγωνισμοί. Κι όποιος βρίσκεται εκτός των ορίων αυτών των
προδιαγραφών δεν θα γίνονται αποδεκτοί» είπε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε μάλιστα
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι ενώ προχώρησαν σε οριζόντιες περικοπές, υπηρ-
ετώντας τις πολιτικές λιτότητας, «δεν ακούμπησαν ούτε μια τρίχα από το σύστημα της
διαφθοράς, το οποίο συνεχίζει και γλεντάει σε αυτόν τον χώρο» και ανέφερε πως η
κυβέρνηση αυτή παρέλαβε ένα σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργική αστάθεια και με
κίνδυνο «μπλακ άουτ». Χαρακτήρισε δε «μεγάλη θεσμική επανάσταση» τις αλλαγές
που θα προωθηθούν στο κύκλωμα προμηθειών, δεσμευόμενος ότι «θα είναι ένα
κάστρο όπου οι αγορές και η διαπλοκή δεν θα το εκπορθήσει». 

Αναφερόμενος σε παραδείγματα σπατάλης του δημόσιου χρήματος, είπε πως πληρ-
ωνόταν ένα υλικό μέχρι 5.000 ευρώ, 6.500 ευρώ διατίθενται για τη συντήρηση ασθενο-
φόρων, η σίτιση αγγίζει το τετραπλάσιο του ποσού που διατίθενται από πεντάστερα
ξενοδοχεία, τα επιθέματα κοστίζουν από 12 εκατ. το 2014, 54 εκατ. το 2015, άλλα υλικά
που πριν από τρία χρόνια κόστισαν 18 εκατ., τώρα κοστίζουν 54 εκατ., η δαπάνη για
γυαλιά από 40 εκατ. αυξήθηκε στα 47 εκατ., ενώ άλλη δαπάνη (περιτονιακή διήθηση)
από 3 εκατ. αυξήθηκε σε 28 εκατ. το 2014. 

Τέλος, προανήγγειλε την απομάκρυνση των διοικήσεων νοσοκομείων που θα αξιο-
λογηθούν αρνητικά και την προκήρυξη των θέσεων διοικητή και υποδιοικητή με ανοιχτή
πρόσκληση για την πλήρωσή τους. 

Στον άμεσο χρονικό ορίζοντα, μετέθεσε ο κ. Πολάκης την οργανωτική ανασυγκρότηση
του συστήματος -που πάσχει από την πολυδαίδαλη γραφειοκρατία- με την οποία θα
μεταφερθούν αρμοδιότητες στις αποκεντρωμένες δομές του συστήματος, στις ΔΥΠΕ και
στα νοσοκομεία. 

Ακόμη, μίλησε για αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, με επαναδιαπραγμάτευση συμβά-
σεων των ιδιωτικών κλινικών, με ενίσχυση των ΠΕΔΥ (δίνοντας και μια δεύτερη ευκαι-
ρία στους γιατρούς που εκδιώχθηκαν από το σύστημα) και ενίσχυση του ΕΚΑΒ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

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

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

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
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Κόντρα Καμμένου - ΣΥΡΙΖΑ για
τη στράτευση των γυναικών

Φωτιές στην κυβερν-
ητική συνεργασία
άναψε η δήλωση

του Πάνου Καμμένου από το
βήμα της Βουλής, ότι η
κυβέρνηση εξετάσει πρόταση
για εθελοντική στράτευση των
γυναικών. 

Συγκεκριμένα, εκπρόσω-
πος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
ξεκαθάρισε άμεσα -με ανάρτ-
ησή της στο Twitter- ότι πρό-
ταση Καμμένου για εθελοντι-
κή στράτευση των γυναικών,
βρίσκει αντίθετο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, υπάρχουν νέοι κυβερνητικοί
τριγμοί στη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς η υπόθεση αυτή έρχε-
ται σε συνέχεια των έντονων διαφωνιών που είχε εκφράσει η Κίνηση των «53» για την
υπουργοποίηση στελεχών, όπως ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο Χρήστος Ζώης, ο Τέρενς
Κουίκ, αλλά και ο Νίκος Νικολόπουλος. 

Η Ράνια Σβίγκου έσπευσε να καταστήσει σαφή την αντίθεση  της Κουμουνδούρου σε
οποιαδήποτε συζήτηση για τις γυναίκες και τον στρατό, εκφράζοντας την επίσημη θέση
του κόμματος, ως εκπρόσωπος Τύπου. Η θέση αυτή αποτελεί την μετεκλογική πρώτη
διαφωνία των δύο κυβερνητικών εταίρων, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων
της κυβέρνησης. 

Καμμένος: Στον εισαγγελέα 19
υποθέσεις διαφθοράς - Εξετάζεται
εθελοντική στράτευση γυναικών

Στον εισαγγελέα έχουν
αποσταλεί ήδη 19
υποθέσεις διαφθο-

ράς από το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας, σύμφωνα με τα
όσα δήλωσε στη Βουλή ο
Πάνος Καμμένος. Όπως είπε,
μάλιστα, έχουν ήδη γίνει
συλλήψεις και έχουν ανοίξει
λογαριασμοί, ενώ προανήγ-
γειλε αλλαγές στο νόμο για τις
προμήθειες. 

Παράλληλά, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι
έχουν αποδευσμευθεί τα χρήματα που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνά-
μεων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και βρίσκονται ήδη σε λογα-
ριασμό του Υπουργείου Οικονομικών για να αποδοθούν.

Μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων, ανέφερε
επίσης ότι η κυβέρνηση εξετάζει την εθελοντική στράτευση  γυναικών, ενώ ανακοίνωσε
ότι θα υπάρξει νέα δομή στις Ένοπλες Δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να
γίνει τόσο για δημοσιονομικούς, αλλά κυρίως για επιχειρησιακούς λόγους.

«Ο λαός στήριξε δύο κόμματα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους που έχουν ένα
κοινό όραμα: την Ελλάδα», είπε, κάνοντας λόγο για μία «ισχυρή κυβέρνηση», η οποία
«θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», ενώ ζήτησε την κατάργηση του
νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Για τη στρατιωτική βιομηχανία είπε ότι η ΕΑΒ έχει αποκτήσει νέα συμβόλαια και τα
ΕΑΣ ανοίγονται πια σε όλο τον κόσμο, ενώ υπογράμμισε ότι τα 34 δισ. περιουσία του
Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων, που απέφεραν έσοδα μόλις 1 εκατ. ευρώ το χρόνο,
παραχωρούνται προς αξιοποίηση, ώστε να αποφέρουν έσοδα για να δημιουργηθούν
κατοικίες για το μόνιμο προσωπικό.

Λοβέρδος: Τα ισοδύναμα είναι η
νέα μορφή δημαγωγίας

Επίθεση στην κυβέρν-
ηση και στον πρωθυ-
πουργό, Αλέξη

Τσίπρα, εξαπέλυσε ο βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας
Λοβέρδος, καθιστώντας
σαφές ότι θα καταψηφίσει τις
προγραμματικές δηλώσεις.

Κάνοντας λόγο για ψευδείς
δημαγωγίες, επισήμανε ότι
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ αποδείχθη-
καν εξουσιολάτρεις και ακα-
τάλληλοι διαχειριστές του
κράτους. Αναφερόμενος στη
χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρας, ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι ο πρωθυπουργός παρέπεμπε
σε αρχάριο μαθητή της γραφειοκρατίας, ενώ έκανε ειδική μνεία στη δέσμευση για τη
δημιουργία κρατικού φορέα για τις επενδύσεις.

«Αντί να αφαιρεί γραφειοκρατία από την οικονομία, της προσθέτει» σχολίασε χαρακ-
τηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανύπαρκτα ισοδύναμα, τα οποία επιτελούν τη σύγχρονη
μορφή της ψευδοδημαγωγίας.

Φάιμαν: Η Αυστρία θα συμβάλλει στην
λειτουργία των Hotspots στην Ελλάδα

Λίγο πριν αναχωρήσει
για την Ελλάδα,
όπου θα πραγματο-

ποιήσει επίσκεψη μαζί με τον
Αλέξη Τσίπρα στη Λέσβο, ο
Αυστριακός καγκελάριος Βέρ-
νερ Φάιμαν υπογράμμισε ότι
η Αυστρία θα συμβάλλει στη
λειτουργία των κέντρων ταυ-
τοποίησης και καταγραφής
προσφύγων, των λεγόμενων
Hotspots, στην Ελλάδα και θα
ενισχύσει οικονομικά με 30
εκατομμύρια ευρώ το Πρόγρ-
αμμα Επισιτισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Ο καγκελάριος ανέφερε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον κ. Τσίπρα θα
βρεθεί η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να διαθέσει το προσωπικό και τα οικονομικά μέσα, όπως π.χ. για τη
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών των Hotspots, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να
ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε στενή συνεννόηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο,
Άγγελα Μέρκελ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημείωσε ο κ. Φάιμαν προσθέτοντας ότι
η Αυστρία θα συμβάλλει ενεργά για να λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα, των οποίων η
εγκατάσταση πρέπει να προωθηθεί, κάτι που δεν είναι απλό, αλλά πολιτικά είναι μία
σωστή αποστολή.

Κατά την άποψη του Αυστριακού καγκελάριου, οι άνθρωποι που θα φτάνουν σε αυτά
τα κέντρα θα πρέπει να ενημερώνονται εάν υπάρχει πιθανότητα να τους χορηγηθεί
άσυλο, ενώ τα μέτρα για την κατανομή τους απαιτούν μία υψηλότερη πειθαρχία, ώστε
να είναι δυνατό να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατανομή των 120.000 προσφύγων που
έχει αποφασιστεί, κάτι που ο ίδιος θεωρεί εφικτό.

Τρεις ακόμα συλλήψεις για το
σκάνδαλο με τα εξοπλιστικά

Συνελήφθη με ένταλμα του ανακριτή διαφθοράς ο επιχειρηματίας από
το χώρο των οπλικών συστημάτων Κ.Δαφέρμος, κατηγορούμενος για
παράνομες αμοιβές σε εξοπλιστικά προγράμματα.

Το ένταλμα σε βάρος του κ. Δαφέρμου, καθώς και σε βάρος δυο ακόμα κατ-
ηγορούμενων υπαλλήλων της εταιρείας του, που επίσης συνελήφθησαν,
αφορά παράνομες αμοιβές που φέρονται να δόθηκαν για την προμήθεια 98
αντιαρματικών εκτοξευτών μεγάλου βεληνεκούς νέας γενιάς τύπου «Κορνέτ».

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας -όπως έχει ομολογήσει ο πρώην
αναπληρωτής διευθυντής Εξοπλισμών του υπουργείου Άμυνας Αντώνης Κάν-
τας- για τη συγκεκριμένη προμήθεια διακινήθηκαν ως «μίζες» 3 εκατ. δολάρ-
ια.

Οι κατηγορίες για τις οποίες εκδόθηκαν τα εντάλματα αφορούν τα αδικήμα-
τα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας με την επιβαρυντική περίσταση
του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομη δραστηριότητα.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή για τις απολογίες τους.
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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

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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