
ΔΔεενν  έέχχεειι  ττέέλλοοςς  ττοο
σσήήρριιααλλ  ττωωνν  

δδιιααθθεεσσιιμμοοττήήττωωνν
σσττηη  ΧΧααλλυυββοουυρργγιικκήή

ΈΈνναα  ππλλήήρρωωςς
οορργγααννωωμμέέννοο

φφυυττώώρριιοο  υυδδρροοπποο--
ννιικκήήςς

κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  κκάάνν--
ννααββηηςς  εεννττοοππίίσσθθηηκκεε
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΚΚόόννττρραα  ΜΜεεϊϊμμααρράάκκηη  --
ΤΤσσίίππρραα  σσττηη  ΒΒοουυλλήή::
««ΑΑπποοκκααλλύύφφθθηηκκεε  ηη
πποολλιιττιικκήή  ααππάάττηη»»

ΕΕκκττόόςς  ""ββααρρέέωωνν  κκααιι
ααννθθυυγγιιεειιννώώνν""

οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι
σσττοουυςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..

Σε διαθεσιμότητα 112 από τους 172 εργαζόμενουςΠΠααίίρρννοουυνν  ππίίσσωω
όόσσαα  ττόόλλμμηησσαανν
νναα  ππεερράάσσοουυνν
εερρήήμμηηνν......  ττηηςς
ττρρόόιικκααςς  σσττοο

ΣΣυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό

ΚΚοουυττσσοούύμμππααςς  σσεε  ΤΤσσίίππρραα::
ΕΕρρμμηηννεεύύεεττεε  ττοο  πποοσσοοσσττόό  σσααςς
ωωςς  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  ααννττιιλλααϊϊκκώώνν

μμέέττρρωωνν

ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο::  ΗΗ
οοιικκοοννοομμίίαα  δδεενν  έέχχεειι  ππεερριιθθώώρριιαα
ααννττοοχχήήςς  γγιιαα  άάλλλλοουυςς  2200  μμήήννεεςς

ΑΑΠΠ::  ΤΤεελλεεσσίίδδιικκηη  κκααιι  ααμμεεττάάκκ--
λληηττηη  ηη  κκααττααδδίίκκηη  ννοομμάάρρχχηη  κκααιι

δδηημμάάρρχχοουυ  γγιιαα  ττιιςς  φφοοννιικκέέςς
φφωωττιιέέςς  σσττηηνν  ΗΗλλεείίαα

ΠΠρρόόσσττιιμμαα  σσεε  223333
ππρρααττήήρριιαα  γγιιαα  

ννοοθθεευυμμέένναα  κκααύύσσιιμμαα
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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 Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 

Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

 Δήμητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Αχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ 
Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι.

 Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.

 Φυλής 1 & Πύλου, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
βροχοπτώσεις

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 25
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 67%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Πελαγία, Πελαγής, Πελαγούλα,
Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελάγιος,

Πελαγιώ

Δεν έχει τέλος το σήριαλ των 
διαθεσιμοτήτων στη Χαλυβουργική

Σε διαθεσιμότητα 112 από τους 172 εργαζόμενους

Παραμένουν τα προβλήματα για τους
εργαζόμενους της «Χαλυβουργικής»
καθώς η εταιρία αποφάσισε ξανά να

θέσει σε διαθεσιμότητα τους 112 από τους συνο-
λικά 172 εργαζόμενους του εργοστασίου, αρχής
γενομένης από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια της
συνάντησης που είχαν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
το Σωματείο Εργαζομένων της «Χαλυβουργικής»
με τη διοίκηση της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 9
Οκτωβρίου 2015 και για διάστημα 10 εβδομάδων
θα βγουν σε διαθεσιμότητα 85 εργαζόμενοι, ενώ
άλλοι 27 εργαζόμενοι θα βγουν σε διαθεσιμότητα
από 3 έως 8 εβδομάδες. Από την πλευρά τους οι
εργαζόμενοι θα καθορίσουν τη στάση τους έναντι
της εργοδοσίας, καθιστώντας σαφείς –μέσω ανακοίνωσης- τις προθέσεις τους για δυναμικές αντιδράσεις.

Κόντρα Μεϊμαράκη - Τσίπρα στη Βουλή:
«Αποκαλύφθηκε η πολιτική απάτη»

Με σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα
ξεκίνησε την ομιλία του ο Βαγγέλης Μεϊμα-
ράκης κατά την ανάγνωση των προγραμ-

ματικών δηλώσεων. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
για πολιτική απάτη, καθώς -όπως ανέφερε- όσα είπε
στις προγραμματικές δηλώσεις είναι αντίθετα με όσα
προοβλέπονται στον προϋπολογισμό. Πρωθυπο-
υργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ενεπλάκησαν σε αντιπαράθεση με επίκεντρο τη δια-
πραγμάτευση για το χρέος. Δεν ψηφίζουμε μέτρα και
περικοπές, είπε ο κ. Μεϊμαράκης.

Ο κ. Μεϊμαράκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η
συμφωνία της 12ης Ιουλίου όσον φορά το χρέος
ουσιαστικά επαναλαμβάνει όσα είχαν συμφωνηθεί
από την κυβέρνηση Σαμαρά στο Eurogroup του
Νοεμβρίου του 2012.

Μάλιστα, ο κ. Μεϊμαράκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι η συμφωνία που έφερε είναι χειρότερη ως προς το
ενδεχόμενο κουρέματος, το οποίο αποκλείεται ρητά.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αύξησε το επίπεδο του χρέους με το νέο δανεισμό και εγκάλεσε τον πρωθυπουργό ότι
δεν καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση στην εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. «Σας είπα να ανοίξει η συζήτηση για το
χρέος, εσείς δεν θέλετε την συναίνεσή μας» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Ο κ. Τσίπρας, απαντώντας στον κ. Μεϊμαράκη, τον κατηγόρησε ότι έκανε προεκλογική ομιλία. «Οι εκλογές έγιναν
στις 20 Σεπτεμβρίου και τις χάσατε πανηγυρικά με επτά μονάδες. Μπορεί εσείς να βρίσκεστε σε προεκλογική περίο-
δο, όμως η χώρα έχει ανάγκη από σχέδιο και αποφάσεις. Για πρώτη φορά οι εκλογές έγιναν όχι πριν από δύσκολες
συμφωνίες, αλλά αμέσως μετά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Θα πετύχουμε αυτή την εθνική προσπάθεια, είτε τη στηρίξετε είτε όχι» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Στην αντεπίθεση πέρασε ο κ. Μεϊμαράκης, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για εμπλο-

ΑΠ: Τελεσίδικη και αμετάκλητη η καταδίκη νομάρχη
και δημάρχου για τις φονικές φωτιές στην Ηλεία

Επικυρώθηκε από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου η καταδίκη του πρώην νομάρχη Ηλείας και του πρώην
δημάρχου Ζαχάρως σχετικά με τις ευθύνες τους για τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.Το Ποινικό Τμήμα
Αρείου Πάγου, ακολουθώντας την πρόταση της αντεισαγγελέα Γ. Μπόμπολη, επικύρωσε την εφετειακή απόφ-

αση με την οποία είχαν καταδικαστεί ο πρώην νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας και ο πρώην δήμαρχος Ζαχάρ-
ως Πανταζής Χρονόπουλος, σε εξαγοράσιμη φυλάκιση 10 ετών για τις φωτιές στην Ηλεία τον Αύγουστο του 2007,
όπου χάθηκαν 36 ζωές.

Ειδικότερα, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, κατέστησε τελεσίδικη και αμετάκλητη την απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Πλημμελημάτων με την οποία καταδικάστηκαν οι κ.κ. Καφύρας και Χρονόπουλος σε φυλάκιση 10 ετών ο καθ-
ένας. Οι ποινές είναι εξαγοράσιμες προς 5 ευρώ την ημέρα και το ποσό της εξαγοράς θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις
των 1.200 ευρώ.

Οι Χ. Καφύρας και Π. Χρονόπουλος καταδικάστηκαν για αμέλεια λήψης των αναγκαίων μέτρων και για έλλειψη της
αναγκαίας προσοχής σχετικά με τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων αποφυγής πυρκαγιάς, από την οποία προκληθήκαν
θάνατοι.

Κατά τον τότε σχεδιασμό οι τοπικοί φορείς είχαν την υποχρέωση, σύμφωνα με το σχέδιο «Ξενοκράτης», να έχουν
σε ετοιμότητα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, σκαπτικά μηχανήματα, όπως επίσης και να είχαν προβεί σε διά-
νοιξη των αγροτικών δρόμων κ.λπ.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είχε ληφθεί κανένα αναγκαίο μέτρο και στις 24 Αυγούστου 2007 ξέσπασε πυρκαγιά σε οικισμό
της Ζαχάρως, από αμέλεια και έλαβε τεράστιες, ανεξέλεγκτες και καταστροφικές διαστάσεις.

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις των κ.κ. Καφύρα και Χρονόπουλου, με τις οποίες ζητούσαν να αναιρεθεί η
καταδικαστική για αυτούς απόφαση του Εφετείου, κρίνοντας ότι η απόφαση του Εφετείου έχει πλήρη και σαφή αιτιο-
λογία, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 10



Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 θριάσιο-3      

Ένα πλήρως οργανωμένο φυτώριο υδροπονικής
καλλιέργειας κάνναβης εντοπίσθηκε στον Ασπρόπυργο

Κατασχέθηκαν 15 δενδρύλλια , ποσότ-
ητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους
1.228 γραμμ., πλήρης εξοπλισμός

εργαστηρίου και το χρηματικό ποσό των 1.425
ευρώ

Ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο-
φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυ-
λλίων κάνναβης, εντοπίσθηκε από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στον Ασπρ-
όπυργο. Συνελήφθη, ένας 33χρονος ημεδαπός,
για κατοχή, διάθεση και υδροπονική καλλιέργεια
δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση υπόθεσης
διακίνησης και καλλιέργειας κάνναβης,
εντοπίσθηκε στην περιοχή του Ασπρόπυργου ο
33χρονος καθώς και η οικία του, εντός της οποίας είχε εγκατασταθεί με ειδικό εξοπλισμό, εργαστήριο-φυτώριο καλλι-
έργειας υδροπονικής κάνναβης.

Μετά από έρευνα στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
15 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας βάρους -1.228- γραμμαρίων.
Πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου-φυτωρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.
Το χρηματικό ποσό των 1.425 ευρώ.
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκρ-

ιση σε Τακτικό Ανακριτή.

ΑΔΕΔΥ για επίορκους: «Όχι» στην επαναφορά
διατάξεων του προηγούμενου νόμου

"Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε
σκέψη για επαναφορά διατάξεων του προηγούμενου
νόμου, οι οποίες παραβίαζαν κατάφορα το τεκμήριο

της αθωότητας"
«Βέτο» στην επαναφορά διατάξεων του προηγούμενου

νόμου για τους επίορκους υπαλλήλους του δημοσίου θέτει
με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, υποστηρίζοντας ότι οι
επίμαχες διατάξεις παραβίαζαν «κατάφορα το τεκμήριο της
αθωότητας». 

«Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε
σκέψη για επαναφορά διατάξεων του προηγούμενου νόμου,
οι οποίες παραβίαζαν κατάφορα το τεκμήριο της αθωότητας,
αφού μια απλή κατηγορία και παραπομπή στο πειθαρχικό,
αποτελούσε λόγο επαρκή για να τεθεί υπάλληλος σε
αυτοδίκαιη αργία, χωρίς να έχει αποδειχθεί η ενοχή του» δηλώνει η ΑΔΕΔΥ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι η μη απομάκρυνση από τις δημόσιες υπηρεσίες καταδικασθέντων δημοσίων
υπαλλήλων για πειθαρχικά αδικήματα και η μη πιστή τήρηση των σχετικών διατάξεων του πειθαρχικού κώδικα βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τους εκπροσώπους της Διοίκησης στα Πειθαρχικά Συμβούλια, οι οποίοι διορίζονται από την εκά-
στοτε κυβέρνηση και αποτελούν την πλειοψηφία σε κάθε πειθαρχικό.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «σκόπιμη και απαράδεκτη παραπληροφόρηση, περί δήθεν ευθύνης των εκπρ-
οσώπων των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτά, με στόχο την ενοχοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στο
Δημόσιο Τομέα και την αποσιώπηση των ευθυνών του πελατειακού, διαμεσολαβητικού, διαπλεκόμενου μέρους του
κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, ενώ αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα 2011-2015 οι εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων δεν συμμετείχαν στα πειθαρχικά συμβούλια».

Η ΑΔΕΔΥ καλεί την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς «να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του νόμου για
όσους αποδεδειγμένα έχουν διαπράξει αδικήματα που επισείουν την ποινή της οριστικής παύσης.»

Πρόστιμα σε 233 πρατήρια για νοθευμένα καύσιμα

Πρόστιμα σε συνολικά 233
πρατηριούχους υγρών καυ-
σίμων επέβαλε το Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος Ενέργεια και κλι-
ματικής αλλαγής για νοθεία σε βεν-
ζίνη καθώς και σε πετρέλαιο κίνησης
ή θέρμανσης.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, η
νοθεία των καυσίμων έχει ως αποτέ-
λεσμα όχι μόνο να θέτουν σε κίνδυνο
τη δημόσια υγεία αλλά και να κοροϊ-
δεύουν τους οδηγούς – πελάτες
τους, οι οποίοι καλούνται από τη μία
να σηκώσουν το βάρος από το
υψηλό κόστος αγοράς των καυσίμων
και από την άλλη να πληρώσουν
οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει
στο όχημά τους λόγω της νοθείας.

Τόσκας: Πάνω από 2.700
αστυνομικοί φυλάνε πολιτι-

κά και μη πρόσωπα

Ουπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι η
κυβέρνηση θα προχωρήσει γρήγορα στην ανα-
διάρθρωση της αστυνομίας με την ενίσχυση

του θεσμού του «αστυνομικού της γειτονιάς»

Την αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας προα-
νήγγειλε στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας, καθώς όπως αποκάλυψε, σήμερα πάνω
από 2.700 άνδρες έχουν δεσμευθεί για τη φύλαξη πολι-
τικών και μη προσώπων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τόσκας τόνισε ότι η κυβέρνηση
θα προχωρήσει γρήγορα στην αναδιάρθρωση της
αστυνομίας με την ενίσχυση του θεσμού του «αστυνομι-
κού της γειτονιάς», την αναβάθμιση της αστυνομικής
ακαδημίας, και τη συγκρότηση ειδικού γραφείου για την
καταπολέμηση ρατσιστικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, ο
υπουργός απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης,
σημειώνοντας πως «όσοι μας ασκούν κριτική, ας πάνε να
δουν σήμερα πως είναι η πλατεία Βικτωρίας».

Κουτσούμπας σε
Τσίπρα: Ερμηνεύετε το

ποσοστό σας ως έγκριση
των αντιλαϊκών μέτρων

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπο-
υργού εξαπέλυσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρ-
ης Κουτσούμπας. 

«Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον
τσακώσανε. Εσείς είχατε μια τον Ιανουάριο, δεύτερη τον
Ιούλιο αλλά την τρίτη τον Σεπτέμβριο ο λαός θα σας

καταλάβει» είπε χαρακτηριστικά.
Απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Κουτσούμπας

σημείωσε πως «δεν έχετε το δικαίωμα να ερμηνεύετε το
36% ως έγκριση εφαρμογής αντιλαϊκών μέτρων. Και σε
κάθε περίπτωση από πού έχετε το δικαίωμα να απαγορ-
εύετε στην αντιπολίτευση να κάνει κριτική λέγοντας ότι ο
λαός μίλησε; Από πού και ως πού τώρα δεν θέλετε αντι-
πολίτευση; Επειδή είστε ο νέος εξουσιαστής;»

Υποστήριξε ότι οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας
κυβέρνησης είναι πανομοιότυπες με «τις υποσχέσεις που
έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Λόγια του
αέρα για ανάπτυξη και καινοτομία».
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Συναυλία-αφιέρωμα "90 χρόνια
Μίκης Θεοδωράκης"

ΟΔήμαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός καί το

Διοικητικό Συμβούλιο της
Φιλότεχνης Λέσχης Αχα-
ρνών σας προσκαλούν
στη συναυλία-αφιέρωμα
"90 χρόνια Μίκης Θεο-
δωράκης" που διορ-
γανώνεται με αφορμή τα
γενέθλια του συνθέτη,
επίτιμου δημότη Αχαρνών.

Η χορωδία  των υπαλλή-
λων του Υπουργείου Πολι-
τισμου, υπό τη διεύθυνση
του Αιμίλιου Γιαννακόπου-
λου, θα ερμηνεύσει γνω-
στές καί αγαπημένες
συνθέσεις του Μίκη Θεο-
δωράκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 11
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ώρα

19:30
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 &
ΜΠΟΣΔΑ

είσοδος ελεύθερη

Ανακοίνωση της υπ'αριθμ. ΣΟΧ
35/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε

ΟΔ ή μ α ρ χ ο ς
Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασ-

σαβός και ο Αντιδήμα-
ρχος Τοπικής Οικονομι-
κής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του
Πολίτη κ Αντώνιος
Παλιούρας  σας ενημε-
ρώνουν για την πρό-
σληψη προσωπικού , με
σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ,  συνολικού
αριθμού εκατόν σαράντα
επτά (147) ατόμων ΔΕ
ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ , πλήρους
απασχόλησης χρονικής
διάρκειας έξι (6) μηνών,
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών,  για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθή-
νας και Πειραιά των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.)  Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό
Αττικής .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν από 02-10 -2015 έως και 12 -10 -2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

2ο Φεστιβάλ χορωδιών ΚΑΠΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας
σας προσκαλεί στο 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ, που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 18:30 στο χώρο της Ελαιουργικής (Ιερά Οδός &

Αφων Μουρίκη). Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι χορωδίες του ΚΑΠΗ Ελευσίνας,
Μάνδρας, Νέας Περάμου και Αυλώνα. 

Η Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου
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Έκλεψε καρδιές το θεατρικό του 1ου
Λυκείου Χαϊδαρίου, στο Δημαρχείο

Με ενθουσιασμό
έγινε δεκτή από
τους Χαϊδαριώτες,

που κυριολεκτικά κατέκλυσαν
την Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Δημαρχείου, η θεατρική
παράσταση του 1ου ΓΕΛ Χαϊ-
δαρίου "Βγάλ’ τον υπουργό
απ’ την πρίζα", σε διασκευή
Μ. Ρέππα – Θ. Παπαθα-
νασίου.

Πρόκειται για μία πολιτική
κωμωδία που σκόρπισε το
γέλιο στο κοινό και απόλαυσαν φίλοι, συγγενείς και δημότες, που ήρθαν το βράδυ του
Σαββάτου να ψυχαγωγηθούν και να θαυμάσουν τα παιδιά που έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό στη σκηνή. 

Τη θεατρική ομάδα του Λυκείου συντονίζει τα τελευταία χρόνια η κα Αγγελική Παπα-
ζάνη, Φιλόλογος. Μαζί με τα παιδιά έπαιξε και ο κος Άρης Μπακογιάννης, γυμναστής,
που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των μαθητών στο απαιτητικό εγχείρ-
ημά τους.

Στην προσπάθεια αυτή αρωγοί στάθηκαν τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του προ-
γράμματος, η κα Αγγελική Γεωργικοπούλου, η κα Αθανασία Κωνσταντακοπούλου και ο
κος Νικόλαος Γερολυμάτος. Ενδυματολογικές συμβουλές έδωσε η κα Ελένη Νομίδη,
ενδυματολόγος.

Η θεατρική ομάδα και οι καθηγητές τους ευχαριστούν από τα βάθη της καρδιάς τους
το κοινό για την ενεργή παρουσία του!

Οικονόμου: Φέρνουν περικοπές στις
συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ

Πυρά κατά της κυβέρνησης
εξαπέλυσε ο υπεύθυνος
του τομέα Εργασίας της

Νέας Δημοκρατίας Βασίλης
Οικονόμου με αφορμή τις δηλώσεις
του υπουργού Εργασίας Γιώργου
Κατρούγκαλου έξω από το Μέγαρο
Μαξίμου. 

Ο κ. Οικονόμου σημειώνει πως
«οι πολίτες άρχισαν να βιώνουν τα
ψέματα της δήθεν “αριστερής”
κυβέρνησης». 

«Η ανικανότητα και οι λάθος επιλογές της κυβέρνησης πλέον σφίγγουν τη θηλιά στο
λαιμό κάθε συνταξιούχου» σημειώνει και προσθέτει: 

Οι σημερινές δηλώσεις του υπουργού Εργασίας που αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμε-
νο περικοπών των συντάξεων πάνω από χίλια ευρώ, αποδεικνύει τα ψέματα με τα
οποία κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπατώντας τους Έλληνες πολίτες.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Κατρούγκαλος, «περίπου 800.000 συνταξιούχοι άκουσαν με
αγωνία τον κ. Κατρούγκαλο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο νέων περικοπών στις
συντάξεις, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις, όπου έταζαν τα πάντα
στους πάντες». 

«Οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…», καταλήγει. 

Ανακατατάξεις και νέα Πρόεδρος στον
ΑΟ Άνω Λιοσίων ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ

Μετά τις ανακατατάξεις στο χώρο της πάλης, ήταν αναγκαία η αναδιοργάνωση
του Συλλόγου ΑΟ Άνω Λιοσίων ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ, ο οποίος θα συνεχίσει με τα τμή-
ματα ταεκβοντό και γυναικείας πάλης. 

Εξάλλου, στις 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για
τη συμπλήρωση των κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο κι εν συνεχεία συγκρο-
τήθηκε σε σώμα με Πρόεδρο τη Σοφία Γιώτα: 

Η πλήρης σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Γιώτα Σοφία
Αντιπρόεδρος: Πουμπουρίδου Σοφία
Αντιπρόεδρος Β: Κολώνη Μερσίνη
Γενικός Γραμματέας: Βαστάκης Γιώργος
Ταμίας: Γιώτα Κυριακούλα
Μέλη: Καλτουρουμίδη Χαράλαμπος, Ντούρος Νικόλαος Ναούμης Δημήτρης, Παπ-

πούς Χρήστος
Υπεύθυνος ταεκβοντό (αγωνιστικού): Βαστάκης Γιώργος
Υπεύθυνος γυναικείας πάλης: Καλτουρουμίδης Χαράλαμπος
Υπεύθυνες δημοσίων σχέσεων: Πουμπουρίδου Σοφία και Κολώνη Μερσίνη
Εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία (ΕΟΦΠ): Ντούρος Νικόλαος, με αναπληρωματικό

τον Καλτουρουμίδη Χαράλαμπο

Εξεταστική για την πορεία της οικο-
νομίας επί ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Αδ.Γεωργιάδης

Επίθεση στη κυβέρν-
ηση για την οικονομι-
κή της πολιτική, εξα-

πέλυσε ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος της ΝΔ Άδωνις
Γεωργιάδης στη Βουλή, κατά
τη συζήτηση επί των προγρ-
αμματικών δηλώσεων.

Όπως υποστήριξε ο κ. Γεω-
ργιάδης, σύμφωνα με το
προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού που κατέθεσε η κυβέρν-
ηση, σε δύο χρόνια θα έχουν
χαθεί 18 δισ. ευρώ ενώ η ανεργία στο τέλος του 2016 θα αυξηθεί στο 25,8%, από 19,5%
που ήταν οι προβλέψεις όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ.

«Για όλα αυτά δεν θα έπρεπε να κάνουμε μια Εξεταστική Επιτροπή για να δούμε γιατί
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδήγησε την οικονομία στη σημερινή κατάσταση;» αναρω-
τήθηκε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «θέλει πολύ μεγάλο θράσος να μας ζητάτε
ψήφο εμπιστοσύνης».

Κατά της επιλογής Φίλη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε και στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, λέγοντας ότι

η επιλογή να του ανατεθεί το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έχει «συμβολισμούς».
Ο βουλευτής της ΝΔ και υποψήφιος πρόεδρος για την ηγεσία της κατηγόρησε τον

πρωθυπουργό ότι επέλεξε για υπουργό Παιδείας τον άνθρωπο που έχει επιχειρηματο-
λογήσει κατά της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων.

«Εσείς από όλα σας τα στελέχη επιλέξατε για υπουργό Παιδείας αυτόν που επιχειρ-
ηματολογούσε γιατί δεν πρέπει να γίνει δεκτή η ποντιακή γενοκτονία. Και μόνον αυτός
θα ήταν αρκετός λόγος για να πούμε όχι στην κυβέρνηση», είπε ο Αδ.Γεωργιάδης.

Ουσιαστική η συμβολή των δημάρχων
στη διαχείριση των απορριμμάτων-

Πρώτη αποτύπωση των ΤΣΔΑ

Τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων αποτελούν βασικό συστα-
τικό παράγοντα και προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του υπό
έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρει-

ας Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ έχει συντάξει και αποστείλει προς όλους τους Δήμους της Αττικής
Οδηγό Σύνταξης ΤΣΔΑ, λειτουργώντας ως αρωγός και παρέχοντας κάθε βοήθεια για
την έγκαιρη εκπόνησή τους. Η ανταπόκριση των Δήμων, στη συντριπτική τους πλειοψ-
ηφία, ήταν άμεση.

Έτσι συγκεκριμένα, ως και την 1η Οκτωβρίου 2015, οι Δήμοι που κατέθεσαν στον
ΕΔΣΝΑ το ΤΣΔΑ τους ανέρχονται σε πενήντα ένα και αντιστοιχούν στο 78% του συνό-
λου των Δήμων της Αττικής. Οι Δήμοι αυτοί, πληθυσμιακά αντιστοιχούν περίπου στο
90% του συνολικού πληθυσμού της Αττικής, και στο 88% του συνόλου των απορριμμά-
των.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των ΤΣΔΑ, το σύνολο των Δήμων που υπέβαλαν το
σχέδιο δίνουν έμφαση στην Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με την ανάπτυξη ξεχωριστών
ρευμάτων (τουλάχιστον τεσσάρων) και στην αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα,
διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα μεγάλος αριθμός των Δήμων επιθυμεί την
δημιουργία στην περιοχή του μικρής κλίμακας μονάδα διαλογής, σταθμό μεταφόρτωσης
και μονάδα κομποστοποίησης, προκειμένου να διαχειριστούν τα απορρίμματα τους, δια-
σφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους Δήμους, δώδεκα (19%) έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται
σε διαδικασία σύνταξης των ΤΣΔΑ και θα τα υποβάλλουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία αυτή. Πρόκειται για τους δήμους: 

1. Δήμος Αγκιστρίου
2. Δήμος Αλίμου
3. Δήμος Γλυφάδας
4. Δήμος Δάφνης –

Υμηττού
5. Δήμος Ηλιούπολ-

ης
6. Δήμος Μάνδρας
7. Δήμος Περάμα-

τος 
8. Δήμος Πόρου
9. Δήμος Τροιζηνίας 
10. Δήμος Ύδρας
11. Δήμος Φιλόθεης -

Ψυχικού
12. Δήμος Φυλής 

Τέλος, δύο (2) μόλις Δήμοι δεν έχουν ενημερώσει το Σύνδεσμο για τις ενέργειές τους
σχετικά με τη σύνταξη ΤΣΔΑ. Πρόκειται για τους δήμους Καισαριανής και Πετρούπολης. 

Αναλυτικά τα κατατεθέντα ΤΣΔΑ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα:
http://www.edsna.gr/index.php/topika-sxedia/energeies-dimon 
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Ολάντ: Εγκαταλείψαμε την
Ελλάδα - Να αρχίσουμε τώρα

διαπραγματεύσεις για το χρέος

«Οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα θα πρέπει
τώρα να επικεντρωθούν στην ελάφρυνση του
χρέους» τόνισε μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο ο

γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ, παραδεχόμενος ότι
η Ευρώπη «εγκατέλειψε» τη χώρα μας.

«Εγκαταλείψαμε την Ελλάδα, μια χώρα της οποίας ο
πολιτισμός μάς φωτίζει ακόμη. Απαρνηθήκαμε τις
ευθύνες μας έναντι της ελληνικής κυβέρνησης. Ελπίζω
τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για το χρέος», δήλωσε ο
πρόεδρος της Γαλλίας κατά την ομιλία του στην ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την Άνγκελα
Μέρκελ, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την
επανένωση της Γερμανίας.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι
ένας θαρραλέος πολιτικός και θέλησε να συμβουλευτεί
τον λαό του πριν συμφωνήσει για το πρόγραμμα», πρό-
σθεσε, σημειώνοντας ότι »ο σεβασμός προς τη δημοκρ-
ατία δεν ήταν ποτέ αντίθετος με τον σεβασμό προς τους
κοινούς κανόνες».

Και τόνισε:
Οι διαπραγματεύσεις (με την Αθήνα) ήταν επίπονες και

εμείς συμμετείχαμε κατά το μέρος που μας αναλογούσε.
Θα μπορούσαν να έχουν αποτύχει και αυτό θα ήταν κάτι
παραπάνω από μια αποτυχία: θα ήταν μια αποκήρυξη
των αμοιβαίων ευθυνών μας.

Ο κ. Ολάντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να
απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις που αποτελούν η
χρηματοπιστωτική κρίση, η μετεξέλιξή της σε ανθρωπι-
στική, οι μεταναστευτικές ροές και η τρομοκρατία, με
«ευθύνη, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα», τρεις
αρχές που επανέλαβε με έμφαση.

Η γερμανίδα καγκελάριος, από την πλευρά της δεν
έκανε αναφορά στην Ελλάδα, αλλά αρκέστηκε να πει ότι
μόνο η ενότητα θα βοηθήσει την Ευρώπη να προχωρή-
σει, εκθειάζοντας τη συνεργασία της με τον Φρανσουά
Ολάντ. «Χάρη σ’ αυτή τη συνεργασία επιτεύχθηκε η
διαχείριση της κρίσης χρέους και κρατήσαμε ζωντανή την
ευρωζώνη» υπογράμμισε.

«Μόνο ενωμένοι θα πετύχουμε αυτήν την πολύ σημαν-
τική πρόβα τζενεράλε της ιστορίας μας, και θα καταφέρο-
υμε να βγούμε πιο δυνατοί από αυτήν την κρίση, να
εκπροσωπήσουμε ακόμα καλύτερα στο παγκόσμιο στε-
ρέωμα τα συμφέροντά μας, αλλά και τις αξίες μας» κατέλ-
ηξε η κυρία Μέρκελ.

Για το προσφυγικό: «Δεν μπορούν μόνες τους Ελλάδα
και Ιταλία»

Μεγάλο κομμάτι των παρεμβάσεων του κ. Ολάντ και
της κυρίας Μέρκελ αφιερώθηκε στην προσφυγική κρίση.

Η γερμανίδα καγκελάριος προανήγγειλε την αλλαγή
του κανονισμού του Δουβλίνου.  «Τάσσομαι υπέρ μιας
νέας διαδικασίας προκειμένου οι ευρωπαϊκές χώρες να
μοιράζονται πιο ισόνομα το βάρος» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή υποστήριξε την Ελλάδα και την Ιταλία με
ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπισή της, γιατί είναι στην
πρώτη γραμμή και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα από μόνες τους. Δέχθηκε, ωστόσο, ότι η
Ευρώπη καθυστέρησε στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. «Η Ευρώπη χρειάστηκε να σώσει ζωές, να κατα-
πολεμήσει τους διακινητές, αλλά καθυστέρησε να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα». Πρέπει επίσης να προωθήσουμε,
συμπλήρωσε, τη συνεργασία με την Τουρκία, η οποία
πρέπει να υποδεχθεί πρόσφυγες, αλλά πρέπει κι εμείς να
τη βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες να
βρουν εργασία να θρέψουν τα παιδιά τους, αν δεν το
κάνουμε δεν θα σταματήσουν αυτές οι ροές.

Υπογράμμισε ακόμη ότι πρέπει να προσδιορίσουμε τα
κέντρα υποδοχής και να το κάνουμε απαρέγκλιτα, καθώς
και να κατανείμουμε στα κράτη τούς 160.000 πρόσφυγες.
«Το σχέδιο αυτό πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή με σπου-
δή. Με ευθύνη και αλληλεγγύη», είπε. «Κάθε κρίση
ενδυναμώνει τον φόβο, ο οποίος δεν πρέπει να μας νική-
σει. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στα σύνορά μας», τόνι-
σε.

Ταυτόχρονα μίλησε για το θέμα της ασφάλειας, λέγον-
τας ότι η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει προστασία
στους πολίτες, αλλά να σταθεί και στο ύψος των αξιών
της. «Η Γαλλία και η Γερμανία, τα τελευταία χρόνια, θελή-
σαμε να δράσουμε με αλληλεγγύη, ευθύνη και αποτελε-
σματικότητα», είπε, σημειώνοντας ότι «κάθε φορά που
υπάρχει τρομοκρατική ενέργεια μπαίνουν στο στόχο οι
αξίες της Ευρώπης», και αναφέρθηκε στην επίθεση της
11ης Ιανουαρίου στο Παρίσι και στη συγκέντρωση διαμα-
ρτυρίας που ανέδειξε το πνεύμα αλληλεγγύης.

Υπό ανάκληση και, μάλιστα,
σε ξεχωριστό νομοσχέδιο,
βρίσκονται όλες οι συνταξιο-

δοτικές διατάξεις των νόμων που
πέρασε η κυβέρνηση χωρίς τη σύμφ-
ωνη γνώμη των δανειστών.

Διατάξεις αυτές βρίσκονται στους
νόμους 4325 και 4331 του 2015 και
δεν θα ανακληθούν στα πλαίσια του
πολυνομοσχεδίου το οποίο πρέπει
να θεσπίσει η κυβέρνηση το Νοέμβρ-
ιο, το οποίο θα προβλέπει τις δομικές
αλλαγές στο Ασφαλιστικό – Συνταξιο-
δοτικό. 

Αυτό ήθελε το Υπ. Εργασίας, . 
Ωστόσο οι δανειστές απαίτησαν

και πέτυχαν την ανάκληση των εν
λόγω διατάξεων στα πλαίσια του
νομοσχεδίου που πρέπει να ψηφιστεί
έως τις 15 Οκτωβρίου προκειμένου
να έλθει η επόμενη δόση του νέου
δανείου του "κουαρτέτου".

Ο Υπ. Εργασίας είπε από το βήμα
της Βουλής πως θα υπάρξει πριν την
ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα
θεσπιστεί το Νοέμβριο ένα "ενδιάμε-
σο νομοσχέδιο" που θα περιλαμβάνει
την ανάκληση ρυθμίσεων " που
ψηφίστηκαν ερήμην των δανειστών
στα πλαίσια του πακέτου των 48
προαπαιτουμένων για να πάρει η
κυβέρνηση την επόμενη δόση από
τους δανειστές.

Οι σημαντικότερες των υπό ανάκ-
ληση συνταξιοδοτικών διατάξεων
προβλέπουν:

Τη   δυνατότητα του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(ΑΚΑΓΕ) να καλύπτει τα ελλείμματα
των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως
31 Δεκεμβρίου.2018, καθώς και η
χρηματοδότηση του Προγράμματος
"Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας
συνταξιούχων" .Παράλληλα τίθεται
υπό ανάκληση η δυνατότητα του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλ-
λήλων (ΜΤΠΥ) να υποστηρίζεται
οικονομικά από το Ασφαλιστικό Κεφ-
άλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
όπως και οι άλλοι φορείς και κλάδοι
Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης,
καθώς και του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως
31 Δεκεμβρίου του 2018"

Την υποχρεωτική ασφάλιση στον
Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημε-
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) και στο
ΛογαριασμΌ Ανεργίας Προσωπικού
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
Δημοσιογράφοι όσων απασχο-
λούνται με την ιδιότητα του συντάκτη
κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξα-
ρτημένης εργασίας στα Γραφεία
Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών που
έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού ( με την
προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει
πενταετή ασφάλιση στον Τομέα
Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή μόνι-
μοι υπάλληλοι του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή
Ο.Τ.Α).

Το δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη
γήρατος στις ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-
ΗΣΑΠ στο 50ό έτος της ηλικίας τους.,

που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλι-
σης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992,
οι οποίες έχουν συμπληρώσει συντά-
ξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 31.12.2010
και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι
μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για
κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά.

Την παράταση έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2015 των προθεσμιών για την
εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότ-
ητας ώστε να αποφεύγεται η δημιο-
υργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμει-
ακή και δεδουλευμένη βάση, για το
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλή-
λων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους
και Λογαριασμούς των Μετοχικών
Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και
Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ).

Την παροχή μηνιαίας σύνταξης
260 ευρώ ανασφάλιστων υπερ-
ηλίκων ομογενών εφόσον
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α)
Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της
ηλικίας τους. β) Δεν λαμβάνουν
σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της
συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρ-
ατος, γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό
φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς
και το απαλλασσόμενο ή φορολο-
γούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα
δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320
ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων,
το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορ-
ολογητέο εισόδημα, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο
με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

Τη μη -εισαγωγή για συζήτηση
υποθέσεις οφειλετών του ΟΑΕΕ και
του ΕΤΑΑ για τις οποίες έχει ασκηθεί
ποινική και τη διακοπή της εκτέλεσης
όσων έχουν εκδικαστεί

Τη δυνατότητα συμψηφισμού
οφειλών – συντάξεων, αν το οφειλό-
μενο ποσό εισφορών δεν είναι
μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55)
μηνιαίων συντάξεων κατώτατων
ορίων ανά κατηγορία σύνταξης,
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για
κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και
ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού
της σύνταξης, στα οποία περιλαμβά-
νεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα
πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβα-
ρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις
χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν
του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων
(25.000) ευρώ.

Τη δυνατότητα επιλογής σε μία εκ
των δύο κατωτέρων ασφαλιστικών
κλάσεων στους ασφαλισμένους στον
κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμε-
νων (ΕΤΑΑ) - Τομέας Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ),
Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφά-
λισης Νομικών (ΤΑΝ) - που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδή-
ποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο
Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής,
και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι
31.12.2016.

Προσπάθειες να μην μειωθούν οι
συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ 

Εξάλλου, ο Υπ. Εργασίας δήλωσε

από το βήμα της Βουλής πως "δεν θα
επιβάλλουμε οριζόντιες μειώσεις και
θα εξασφαλίσουμε το αναδιανεμητικό
χαρακτήρα του ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού συστήματος".

Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε από τη
Βουλή πως "θα υπάρξει προστασία
των μικρών (σ.σ. χαμηλών) συντά-
ξεων" .

Νωρίτερα, έξω από το Μέγαρο
Μαξίμου, όπου διεξήχθη το Κυβερν-
ητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτι-
κής, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε πως
καταβάλλονται προσπάθειες να μην
μειωθούν συντάξεις κάτω από 1000
ευρώ .

Για να αντιμετωπίσουμε τη ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος και να
μειώσεις τις επικουρικές συντάξεις,
μπορεί να αυξηθούν οι εισφορές, αν
και κάτι τέτοιο δεν θα έλυνε το πρόβ-
λημα παρά για ένα χρόνο, δήλωσε ο
ίδιος έξω από Μέγαρο Μαξίμου, επι-
βεβαιώνοτας δημοσίευμα του
Capital.gr.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο
είναι " πλήρως μη βιωσιμοι οι πόροι
του ασφαλιστικού λόγω μεγάλης ανε-
ργίας και κακής διαχείρισης " (πχ
PSI)

Ο κ. Κατρούγκαλος είπε πως θα
επιδιώξει "να εξουδετερώσει" και "να
αντικαταστήσει συγκεριμένες
δεσμεύσεις του Μνημονίου που είναι
αντίθετες με ιδεολογία της κυβέρν-
ησης, όπως η απομείωση των
κατώτατων συντάξεων, η κατάργηση
του ΕΚΑΣ και η ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος".

Ο ίδιος δήλωσε πως η επερχόμενη
ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα φέρει
"ενιαίους κανόνες εισφορών και παρ-
οχών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα"
."Μετά το πόρισμα της Επιτροπής
Σοφών για το ασφαλιστικό, το οποίο
αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα,
θα υπάρξει ευρύτατος δημόσιος διά-
λογος για να εξειδικευτούν οι κατε-
υθύνσεις μας", δήλωσε ο κ. Κατρ-
ούγκαλος.

Εργασιακό
Ο κ. Κατρούγκαλος αναφερόμενος

στη διαπραγμάτευση της κυβέρν-
ησης με τους δανειστές σε σχέση με
το εργασιακό, πως χθες στο
συμβούλιο των Υπ. Εργασίας, της
ΕΕ, πρότεινε μαζί με την Υπ.
Εργασίας του Λουξεμβούργο τη
θεσμοθέτηση ενός Eurogroup των
Υπ. Εργασίας. Η πρόταση αυτή υπο-
στηρίχθηκε από τους Υπ. Εργασίας
της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Ο καθορισμός του τι είναι "καλή
ευρωπαϊκή πρακτική" δεν αφορά
μόνο την Ελλάδα, τόνισε ο ίδιος.
Αύριο θα έχει ραντεβού με το γενικό
διευθυντή του ILO, δήλωσε ο κ.
Κατρούγκαλος, ενώ τη Δευτέρα θα
μιλήσει στην Επιτροπή Απασχόλ-
ησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Παίρνουν πίσω όσα τόλμησαν να περάσουν
ερήμην... της τρόικας στο Συνταξιοδοτικό
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Τραυμάτισε με πέτρα Δημοτικό
Σύμβουλο στο Ζεφύρι

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ζεφύρι,
όπου παρατηρήθηκε νέο κρούσμα βίας, με πρω-
ταγωνιστή τσιγγάνο. Θύμα -αυτή τη φορά-ο

Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, ο οποίος,
νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου 2015
δέχθηκε, έξω από το σπίτι του, κτύπημα με πέτρα στο
κεφάλι. Το θύμα διακομίσθηκε επειγόντως στο Θριάσιο
Νοσοκομείο, ενώ από τις πρώτες εκτιμήσεις η κατάσταση
της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τσιγγάνος υποστηρίζει ότι
προέβη στη συγκεκριμένη πράξη, επειδή είχε την υποψία
ότι ο Γιώργος Κούρκουλος κατήγγειλε πολεοδομικές αυθ-
αιρεσίες που είχε διαπράξει σε οικοδομή επί της οδού
Παναγίας Γρηγορούσας.

Το νέο κρούσμα βίας ξεχείλισε το ποτήρι της οργής στο Ζεφύρι, καθώς, πριν από λίγες
μέρες, πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα που είχε τραυματισθεί κατά την επίθεση τσιγγάνου
σε φούρνο με φορτηγό.

Σημειωτέον ότι τις ανησυχίες τους για την κατάσταση που επικρατεί είχαν εκφράσει,
πριν από δέκα μερες, στον Διοικητή του Τμήματος Ζεφυρίου Γεράσιμο Ντέλη ο Γεν.
Γραμματέας του Δήμου Αργύρης Αργυρόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης
Μαυροειδάκος. Εξάλλου οι δύο τους, συνοδευόμενοι από την Πρόεδρο του Συμβουλίου
κατά της παραβατικότητας Χρυσούλα Κουράση είχαν επισκεφθεί την περασμένη
Τετάρτη στο Ολυμπιακό Χωριό το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δυτ. Αττικής Ταξίαρχο
Παναγιώτη Κορδολαίμη και είχαν συζητήσει μαζί του τη λήψη μέτρων για την αντι-
μετώπιση της κατάστασης και κυρίως την ενίσχυση των τμημάτων της περιοχής με προ-
σωπικό και μέσα.

Εξαπατούσαν καταστηματάρχες με
προπληρωμένες κάρτες

Απάτες σε βάρος επιχειρηματιών και καταστηματαρχών με προπληρωμένες
κάρτες διαδικτυακών συναλλαγών ξεσκέπασε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος. 

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 12 περιπτώσεις εξαπατήσεων σε διά-
φορες περιοχές της χώρας, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χαλκιδική
και Πρέβεζα, ενώ το συνολικό ποσό που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους
διερευνάται, καθώς είναι εκατοντάδες τα περιστατικά.

Οι δύο άνδρες τηλεφωνούσαν σε ιδιοκτήτες διαφόρων καταστημάτων και επιχει-
ρήσεων (ψιλικών, μίνι μάρκετ, περιπτέρων κλλπ) και τους δήλωναν ψευδώς ότι φέρ-
ουν ιδιότητα τεχνικών εταιρείας που έχει εγκαταστήσει μηχανήματα έκδοσης προπ-
ληρωμένων καρτών διαδικτυακών συναλλαγών στα καταστήματά τους.

Ακολούθως, τους ζητούσαν να εκδώσουν συγκεκριμένες προπληρωμένες κάρτες,
χρηματικού ποσού των 100 ευρώ και ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν έλεγχο προς δια-
κρίβωση της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, τους ζητούσαν τον σχετικό
κωδικό τους, ενώ τους ενημέρωναν ότι μετά τον έλεγχο οι κάρτες θα ακυρωθούν.

Σε επικοινωνία που είχαν στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με την
πραγματική διαχειρίστρια εταιρεία, διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί, καθότι οι
επίμαχες κάρτες ουδέποτε είχαν ακυρωθεί, αλλά αντιθέτως είχαν χρησιμοποιηθεί
άμεσα σε διάφορες διαδικτυακές συναλλαγές.

Από ψηφιακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταυτοποι-
ήθηκαν τα στοιχεία και η δράση των εμπλεκομένων. Παρά το γεγονός ότι η
αστυνομία τους αναζήτησε στις διευθύνσεις κατοικίας τους δεν κατέστη δυνατό να
τους εντοπίσει.  

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι εφάρμοζαν συνεχώς την παρ-
απάνω μεθοδολογία δράσης και τα ποσά που αποκτούσαν τα χρησιμοποιούσαν –
εξαργύρωναν, σε παράνομο στοιχηματισμό, σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου ή
αγορών μέσω διαδικτύου.

Τσιρώνης: Αξιοποίηση του Ελληνι-
κού με βάση την πρόταση του ΕΜΠ

Την πρόταση του
Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου για

δημιουργία μητροπολιτικού
πάρκου στο χώρο του
πρώην αεροδρομίου
Ελληνικού προκρίνει ο
αναπληρωτής υπουργός
Πολιτισμού Γιάννης
Τσιρώνης, ο οποίος παρου-
σίασε την Τετάρτη στη
Βουλή τις προτεραιότητές
του.

«Να καταφέρουμε να
λύσουμε το θέμα του Ελληνικού, να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση της έκτασης, με
βάση την πρόταση του Πολυτεχνείου, που είναι η μόνη πραγματικά καλή λύση που εδώ
και δεκαετίες παραγνωρίζεται» ανέφερε.

Η μελέτη του ΕΜΠ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία μητροπολιτικού πάρ-
κου είναι «αναγκαία, εφικτή και φθηνή». Τάσσεται κατά της πώλησης τμήματος του
χώρου και προτείνει μεταξύ άλλων δημιουργία χώρων πρασίνου, άθλησης και πολιτι-
σμού και προβλέπει σύνδεση του μητροπολιτικού πάρκου με άλλους χώρους πρασίνου
στην Αθήνα.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου, όπως τις παρουσίασε ο κ. Τσιρώνης, περιλαμ-
βάνονται επίσης η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση αποβλήτων, η
ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, η αξιοποίηση της γεωθερμίας και άλλων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας και η απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.

ΔΝΤ: Εκτίναξη του χρέους στο δυσθ-
εώρητο 206,6% του ΑΕΠ το 2016

Στην εξαμηνιαία έκθεσή του Fiscal
Monitor, το Ταμείο προβλέπει πως
η χώρα μας θα έχει μόνο ελλειμ-

ματικούς προϋπολογισμούς μέχρι το
2020, ενώ διαφωνεί με τους υπολογι-
σμούς της Αθήνας για πρωτογενή πλεονά-
σματα και χρέος. Όλα αυτά συνδέονται και
με την κρίσιμη συζήτηση περί ελάφρυνσης
του χρέους και συμμετοχής του ΔΝΤ στο
νέο ελληνικό πρόγραμμα.

Δυσμενέστερες εκτιμήσεις των προβ-
λεπόμενων για τη δημοσιονομική πορεία
της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, που θα
έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στο κρίσιμο
μέγεθος του χρέους, κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εξαμηνιαία έκθεσή του
για τις δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σήμε-
ρα Τετάρτη,

Το ΔΝΤ προβλέπει πως η χώρα μας θα έχει μόνο ελλειμματικούς προϋπολογισμούς
μέχρι το 2020, κι ενώ το έλλειμμα είχε πέσει κάτω από το 3% το 2013, φέτος θα φτάσει
το 4,2% του ΑΕΠ, προτού αρχίσει να αποκλιμακώνεται στη συνέχεια, πέφτοντας στο
3,6% το 2016 και στο 2,4% το 2017.

Η χώρα μας θα «αγγίξει» ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2019, όταν το έλλειμμα
εκτιμάται πως θα πέσει στο 0,1% του ΑΕΠ, για να αυξηθεί εκ νέου ελαφρώς το 2020,
ανερχόμενο στο 0,3%,

Οι παρατεταμένες ανησυχίες για την Ελλάδα αποτυπώνονται και στις εκτιμήσεις του
ΔΝΤ όσον αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα για φέτος και το 2016, οι οποίες είναι χει-
ρότερες από τα όσα προβλέπονται στο κατατεθέν προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ προβλέπει για φέτος πρωτογενές έλλειμμα 0,5%, δηλαδή υπε-
ρδιπλάσιο σε σχέση με την εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου για πρωτογενές έλλειμ-
μα 0,24%.

Η απόκλιση των δυο πλευρών συνεχίζεται και το επόμενο έτος, με το Ταμείο να προβ-
λέπει μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα, τη στιγμή που το υπουργείο Οικονομικών κάνει
λόγο για +0,5%.

Πάνω από το 200% του ΑΕΠ το χρέος
Όλα αυτά συνάδουν και στην απόσταση που υπάρχει στο μέτωπο του χρέους, όπου

το Ταμείο προβλέπει ότι οι οφειλές της χώρας μας θα φτάσουν το δυσθεώρητο 206,6%
του ΑΕΠ το 2016, ενώ η Αθήνα υπολογίζει πως δεν θα υπερβεί το 192,4%.

Μάλιστα, το ΔΝΤ προβλέπει πως το ελληνικό χρέος θα μείνει πάνω από το φράγμα
του 200% και το 2017, οπότε και θα διαμορφωθεί στο 203,6%.

Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο έχει καταστήσει σαφές πως δεν προτίθεται να συμμε-
τάσχει χρηματοδοτικά στο νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, συνολικού ύψους 86
δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν δεν συμφωνηθεί κάποιας μορφής ελάφρυνση του δημόσιου
χρέους, που θα διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Οι ευρωπαίοι εταίροι έχουν στρέψει τη συζήτηση περί βιωσιμότητας του χρέους μακρ-
ιά από την αναλογία προς το ΑΕΠ και προς το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησής του, χωρίς
όμως ακόμα να είναι γνωστό αν το Ταμείο συμφωνεί με αυτή την κατεύθυνση.

Οι υπολογισμοί του ΔΝΤ βασίζονται στα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως τα μέσα
Αυγούστου, δηλαδή όταν συμφωνήθηκε το νέο Μνημόνιο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ελευσίνας και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)

συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελευσίνας στο οποίο θα υλο-
ποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές
δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο περίοδο 2015 –2016, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου  Ελευ-
σίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα προγράμματα που εντάσσονται στις
ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική Οικονομία και

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανά-
πτυξη, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν, Πράσινη Επιχειρηματικότητα,
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές, Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, Υπολογίζοντας
τις δαπάνες του νοικοκυριού, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, Επαγγελματική ενεργο-
ποίηση ανέργων γυναικών 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προστασία και Δικαιώματα καταναλωτή, Περιβάλλον και καθημερινή ζωή, Συλλογικές

περιβαλλοντικές δράσεις,  Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, Πρακτικές συμβουλές (υγιει-
νής) διατροφής, Αγωγή Υγείας – Πρώτες βοήθειες, Γεωργία και Φυσικοί Πόροι, Αστικοί
Λαχανόκηποι

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου  - Διαδίκτυο, Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις, Βάσεις

Δεδομένων – Εξειδικευμένα Θέματα, Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημε-
ρινή ζωή, Δημιουργία Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονική εφημερίδα, Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης (social media), Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learn-
ing   

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα , Βελτιώνω την ορθογραφία μου, Σύνταξη εγγράφων

– φορμών, Αγγλικά. Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και Προσωπικής ζωής,

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο, Αποτελεσματική ηγεσία στην
εργασία, Διαχείριση χρόνου, Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, Επικοινωνία και
δυναμική της ομάδας, Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, Αποτελεσματική επι-
κοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερι-
νή ζωή,

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Κινηματογράφος, Φωτογραφία, Ιστορία της Τέχνης, Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο,

Θεατρικό εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση), Εργαστήρι μουσικής, Αξιο-
ποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,  Τοπική Ιστορία

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνι-
κής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμή-
ματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνε-
ται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων  και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλο-
γα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέ-
λειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-
γράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρ-
ηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε από τη Δευτέρα, 28/09/2015:
στα γραφεία του ΚΔΒΜ του Δήμου Ελευσίνας (1Ο ΓΕΛ Ελευσίνας, Αθήνας & Πίνδου). 
Αιτήσεις θα διατίθενται, επίσης, στο ΚΕΠ του Δήμου Ελευσίνας (Ιερά Οδός 17Α

,τηλ.2132006800-5).
Οι υπάλληλοι του ΚΕΠ δεν είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση αναφορικά με τη

συμπλήρωση της αίτησης και τα προγράμματα, που θα υλοποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόμιση φωτοτυπίας της ταυτότητας.
Προθεσμία υποβολής της αίτησης ως 15 Οκτωβρίου 2015.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της
σχετικής αίτησης και αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου
(σκαναρισμένου) στο e-mail: kdvmelefsinas@gmail.com   

Αλεξιάδης: Πιο δίκαιος ΕΝΦΙΑ από το 2016
- Φόρος και στα ακίνητα του εξωτερικού

«Πρόθεση της
κυβέρνησης είναι ο
φόρος που θα αντι-

καταστήσει τον ΕΝΦΙΑ να
είναι πιο δίκαιος και αναλο-
γικός», τόνισε ο Τρύφων
Αλεξιάδης, μιλώντας στο
16ο συνέδριο Prodexpo για
την ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση της ακίνητης περ-
ιουσίας.

Ο αναπληρωτής υπο-
υργός Οικονομικών έκανε
λόγο για φορολογικό
σύστημα διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο και υπογράμμισε τη σημασία για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

«Το ελληνικό δημόσιο δεν αξιοποιεί καταρχάς τη δική του περιουσία με τον καλύτερο
τρόπο. Το υπουργείο Οικονομικών πλήρωσε 24 εκατ. μόνο για το συγκεκριμένο υπουρ-
γείο, για μισθώσεις ακινήτων, όταν έχει τεράστια ακίνητα που θα μπορούσε να στεγάσει
τις ανάγκες του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξιάδης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, μίλησε για την ανάγκη μείωσης κόστους του Δημοσίου
και αξιοποίησης της περιουσίας του προς όφελός του, ενώ επεσήμανε τη σημασία της
φορολογικής σταθερότητας.

«Επενδύσεις με διαφάνεια και συγκεκριμένο στόχο που θα εξυπηρετούν τα συμφέρ-
οντα του Δημοσίου και όχι πολιτικών προσώπων», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών.

Επιπλέον, ο κ. Αλεξιάδης αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ είπε πως για το 2015 θα είναι
ίδιος με πέρυσι, ενώ για το 2016 «η συμφωνία αναφέρει εισπραξιμότητα 2,65 δισ. από
την ακίνητη περιουσία». 

«Πρόθεση της κυβέρνησης ο φόρος που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ να είναι πιο
δίκαιος και αναλογικός. Ο ΕΝΦΙΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, το κράτος πήρε ό,τι είχε να
πάρει», τόνισε ο κ. Αλεξιάδης και επιβεβαίωσε την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ και για ακίνητα
εκτός Ελλάδος. 

Για τον ΕΝΦΙΑ εξωτερικού ο υπουργός είπε ότι θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και δείχνουν ότι σε Έλληνες ανήκουν 3.200
ακίνητα στο Λονδίνο.

Επικαλούμενος το παράδειγμα Μόντι στην Ιταλία με τη φορολόγηση ιδιοκτησιών
Ιταλών στο εξωτερικό είπε ότι είναι λάθος να πληρώνει ο κάτοικος Ελλάδας ΕΝΦΙΑ , και
ούτε ένα ευρώ φόρο ο ιδιοκτήτης ακινήτου στο εξωτερικό.

Ακόμη, έκανε λόγο για εναρμόνιση των αξιών με τις τιμές της αγοράς και δήλωσε πως
τον Σεπτέμβριο του 2016 ολοκληρώνεται και το κτηματολόγιο και το περιουσιολόγιο που
θα λειτουργήσουν ως εργαλεία πάταξης της φοροδιαφυγής.

«Τα υπόλοιπα θέματα της φορολογίας για το 2016 είναι ανοικτά και θα διαμορφωθούν
ύστερα από διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς», πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε επίσης την απλοποίηση όλων των
συστημάτων στο κομμάτι της κτηματαγοράς και τη δημιουργία φόρμας στο Taxis, ώστε
να γίνονται ηλεκτρονικά όλες οι δηλώσεις, οι πληρωμές μέσω τραπέζης, οι ψηφιακοί
ηλεκτρονικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις και προανήγγειλε το κλείσιμο των εφοριών
για το κοινό μέσα στο 2016.

«Αν δεν υλοποιηθεί η συμφωνία και δεν προχωρήσει η αξιολόγηση όλες οι θυσίες του
ελληνικού λαού θα πάνε χαμένα», κατέληξε.

Προς... λουκέτο τα μισά αστυνομικά
τμήματα της Αττικής

Κλείνουν σχεδόν τα
μισά αστυνομικά τμή-
ματα της Αττικής

καθώς μειώνονται οι πόροι για
την αποπληρωμή των
ενοικίων.

Πάνω από 50 από τα 110
αστυνομικά τμήματα του Λεκα-
νοπεδίου αναμένεται να μετα-
κινηθούν ή να συγχωνευθούν
για να εξοικονομηθεί  ένα εκα-
τομμύριο ευρώ από τα ενοίκια.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο
Τύπο» το καλλικρατικό «κούρεμα» των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. αρχίζει με τη σταδιακή
παρουσίαση των προτάσεων από αξιωματικούς διοικητές αστυνομικών διευθύνσεων
της περιφέρειας προς την πολιτική και αστυνομική ηγεσία.

Όπως αναφέρει μάλιστα η εφημερίδα, σε κάποιες περιοχές το λουκέτο στις αστυνομι-
κές υπηρεσίες αναμένεται να ξεπεράσει το 50%, στο όνομα της εξοικονόμησης χρημά-
των από τα μισθώματα των κτιρίων και αστυνομικού προσωπικού που θα διατεθεί σε
αποδυναμωμένα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας.

Το «στοίχημα» για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι η διαμόρφωση
ακλόνητων επιχειρημάτων για την επιτακτική ανάγκη αυτών των καταργήσεων και
συμπτύξεων αστυνομικών υπηρεσιών, τα οποία θα πείσουν τοπικούς φορείς και
κατοίκους περιοχών για την καλύτερη αστυνόμευση.
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Βερναρδάκης: Προανήγγειλε «μεγάλη ριζο-
σπαστική αλλαγή» στη δημόσια διοίκηση

Εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις με σκοπό την "ποιοτική αναβάθμιση" και επι-
τάχυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και την
μειωμένη ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία τους, προγραμματίζει η κυβέρν-

ηση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
«Μεγάλη ριζοσπαστική αλλαγή» στη δημόσια διοίκηση με νέο σύστημα αξιολόγησης

και κινητικότητας, θέσπιση Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη και αξιοκρατικού συστήμα-
τος επιλογής προϊσταμένων, καθώς και μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου, προα-
νήγγειλε, από το βήμα της Βουλής, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ο αναπληρ-
ωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να
διατηρήσει ένα διοικητικό σύστημα που απέτυχε να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρ-
ον. 

Ο κ. Βερναρδάκης,  ανέφερε ότι για την εκπλήρωση των στόχων στο πεδίο της διοικ-
ητικής μεταρρύθμισης, η κυβέρνηση προγραμματίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών και
εκτεταμένων αλλαγών που θα υλοποιηθούν, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, στο
αμέσως προσεχές διάστημα και αυτές, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

·Νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων «που θα διασφαλίζει τη διαφ-
άνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία»,

· Δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που διαθ-
έτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα. Από αυτή τη δεξαμενή θα στε-
λεχώνονται όλες οι επιτελικές θέσεις του δημόσιου τομέα και των Νομικών του
Προσώπων,

·Νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων (από τον προϊστάμενο Τμήματος
ως και τον γενικό διευθυντή) με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια,

·Θέσπιση νέου συστήματος εσωτερικής κινητικότητας με την ταυτόχρονη δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «που θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα διασφαλίζει τη διαφ-
άνεια και θα συνδυάζει αποτελεσματικά την προσφορά με τη ζήτηση».

·Απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τις προβλεπόμενες αποσπάσεις και
μετατάξεις με προτεραιότητα στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας,

·Νομοτεχνικές βελτιώσεις του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, με
έμφαση στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου υπάρχει παραπομπή σε δίκη για
διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και κακουργημάτων,

·Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ανάθε-
ση σε αυτό επιτελικού ρόλου για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων με την παροχή της
τεχνογνωσίας που διαθέτει,

·Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και των διοικ-
ητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις,

·Ανάπτυξη και επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ μέσω
της πληροφορικής πύλης ΕΡΜΗΣ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να διεκπεραιώνουν αρκε-
τές υποθέσεις τους από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, θα συμβάλλουν ώστε να
αναβαθμιστούν ποιοτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι
πολίτες και να μειωθεί η ανάγκη τους για αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους στις δημό-
σιες υπηρεσίες.

«Ο κεντρικός στόχος μας θα είναι ένα ”κράτος των πολιτών”, με ισορροπημένη κατα-
νομή μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Αυτοδιοίκησης, με πραγματική αποκέντρωση και με
θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου», συμπλήρωσε
ο κ. Βερναρδάκης.

Γεροβασίλη: Σε ένα νομοθέτημα
η ψήφιση των προαπαιτουμένων

Όσον αφορά τον
ΦΠΑ 23%
σ τ η ν

εκπαίδευση η κυβερν-
ητική εκπρόσωπος διευ-
κρίνισε ότι "δεν είναι ορι-
στικοποιημένα τα
ισοδύναμα από το οικο-
νομικό επιτελείο, όσο
εγώ γνωρίζω"

Έως τις 15 Οκτω-
βρίου, και μάλιστα σε
ένα νομοθέτημα, θα
ψηφιστούν από την
Βουλή όλα τα προαπαι-
τούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ τόνισε την Τετάρτη η Όλγα Γερ-
οβασίλη. 

Όπως εξήγησε στο Βήμα FM η κυβερνητική εκπρόσωπος, έως την Παρασκευή, 9
Οκτωβρίου, οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των υπουργείων θα παραδώσουν τα
μέτρα που υποχρεούνται να έχουν, από την πλευρά του μνημονίου και της συμφωνίας,
όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός. 

«Θα μαζευτούν όλα αυτά και θα γίνει ένα νομοθέτημα, με την έννοια ότι ο χρόνος επι-
βάλλει να είναι ένα, και θα πρέπει να έχει ψηφιστεί περίπου έως τις 15 Οκτωβρίου, για
να προχωρήσουμε στην πρώτη αξιολόγηση» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Όπως εξήγησε η κ. Γεροβασίλη, «είναι μία γρήγορη διαδικασία, για να φτάσουμε στην
πρώτη αξιολόγηση. Ο στόχος είναι διπλός, σ' αυτήν τη φάση. Ο ένας είναι ότι ανοίγει ο
διάλογος για το χρέος, όπως έχει διατυπωθεί από όλες τις πλευρές, και το δεύτερο, το
ίδιο εξαιρετικά σημαντικό για τη σταθερότητα της οικονομίας και τη βιωσιμότητα της
συμφωνίας, είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών».

«Ο στόχος είναι διπλός σ’ αυτή τη φάση: Ο ένας είναι ότι ανοίγει η συζήτηση για το
χρέος, όπως έχει διατυπωθεί από όλες τις πλευρές, και το δεύτερο και σημαντικό επίσης
–είναι και τα δύο εξαιρετικά σημαντικά για τη σταθερότητα αλλά και για τη βιωσιμότητα
της συμφωνίας- η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών» παρατήρησε. 

Όσον αφορά τον ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση η κυβερνητική εκπρόσωπος διευκρίνισε
ότι «δεν είναι οριστικοποιημένα τα ισοδύναμα από το οικονομικό επιτελείο, όσο εγώ
γνωρίζω. Θα είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα... Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχο-
υμε και η άποψη και κατεύθυνση του πρωθυπουργού που έχει δοθεί στο οικονομικό επι-
τελείο. Να υπάρξουν ισοδύναμα, τα οποία θα επιτρέψουν να μην εφαρμοστεί αυτό το
μέτρο».

Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο και την αλλαγή του, η κυβερνητική εκπρόσωπος
σημείωσε: «Είναι ένας πλατύς διάλογος που χρειάζεται να γίνει και θα γίνει, σε σχέση
με το πολιτικό μας σύστημα, γενικά, για τον εκλογικό νόμο και την αναθεώρηση του
Συντάγματος. Έχει προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό ότι η επόμενη Βουλή θα είναι
αναθεωρητική και εμείς θέλουμε την αλλαγή του εκλογικού νόμου, συνταγματικά
κατοχυρωμένη».

Για το ζήτημα της κυβερνητικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ πέραν των ΑΝΕΛ, η Όλγα
Γεροβασίλη σημείωσε ότι είναι «πρώιμο», ωστόσο αποδοκίμασε τη στάση της αντι-
πολίτευσης κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. 
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Οι Νέοι της
ΕΠΣΔΑ 3-1

Ημικτή ομάδα Νέων της ΕΠΣΔΑ προε-
τοιμαζόμενη για το πρωτάθλημε
Ενώσεων αντιμετώπισε την ακαδημία

του Αίαντα Παραλίας και επικράτησε με 3-1.
Ο προπονητής Αποστόλης Λινάρδος χρησιμο-

ποίησε όλους τους παίκτες και έβγαλε χρήσιμα
συμπεράσματα.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Σαμαράς 15’
Δρίτσας 25’ Κοκαβέσης 45’με κεφαλιά.Για λογα-
ριασμό του Αίαντα σκόραρε στο 47’ ο Αγγελό-
πουλος.  Οι Νέοι έχασαν πέναλτι(άουτ) στο 5’
που κτύπησε ο Μαυρονάσος.

ΝΕΟΙ ΕΠΣΔΑ: Χόντος, Χριστόπουλος, Δρά-
κος,  Κοκαβέσης, Αναστασίου, Ρόκου, Παντα-
ζής,  Μαυρονάσος, Δρίτσας, Μιχαήλης, Σαμα-
ράς

Αγωνίστηκαν και οι: Τσίτος, Χαραμπίδης, Ηλι-
όπουλος, Γκούμας, Σαμαράς Θ., Γκέρτσος,
Μαυρίδης.

κή στα εσωκομματικά της ΝΔ, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Εγώ δεν έκανα εκλογές για να λύσω τα προβλήματά

μου με τον Λαφαζάνη. Όποιος κι αν είναι πρόεδρος, η ΝΔ θα είναι συγκροτημένο
κόμμα».Στην ομιλία του ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να στηρίξει την
κυβέρνηση σε αποφάσεις για νέα μέτρα και περικοπές, για το σχέδιο αύξησης της φορ-
ολόγησης των αγροτών είπε ότι «από εμάς δεν γίνεται αποδεκτό όπως έχει», ενώ για το
άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών είπε ότι η ΝΔ στηρίζει το γερμανικό μον-
τέλο (51% σε φαρμακοποιό - 49% σε επενδυτή).

Σχολιάζοντας αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα από την ομιλία του τη Δευτέρα περί δημό-
σιου μάνατζμεντ σε τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποηθούν με δημόσιο χρήμα, ο κ. Μεϊ-
μαράκης σχολίασε πως η κυβέρνηση άλλαξε τις διοικήσεις των τραπεζών κατά το πρώτο
επτάμηνο διακυβέρνησης, ενώ όσες δεν άλλαξε τις έχει εγκρίνει. Διάβασε, μάλιστα, το
σχετικό σημείο της συμφωνίας με τους δανειστές το οποίο αναφέρει ότι «οι διοικήσεις
των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς παρέμβαση της κυβέρνησης».

Αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι είναι
αποτέλεσμα των δικών της καταστροφικών χειρισμών: «Εσείς προκαλέσατε φυγή
καταθέσεων, εσείς προκαλέσατε capital controls, εσείς προκαλέσατε την ανάγκη για
ανακεφαλαιοποίηση και τώρα εξαπατάτε τους δικούς σας βουλευτές λέγοντας ότι τώρα
θα αλλάξετε τις διοικήσεις των τραπεζών» είπε ο κ. Μεϊμαράκης.

Για την αύξηση το 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο κ. Μεϊμαράκης είπε ότι η
αναστολή του μέτρου δεν είναι λύση και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να δεμσευτεί στη δευτερ-
ολογία του ότι το μέτρο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να προχωρή-
σει σε τολμηρή συνταγματική αναθεώρηση και ζήτησε αλλαγές στο άρθρο 86 για τις ποι-
νικές ευθύνες υπουργών, αλλαγές στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ
ζήτησε και αλλαγές για να μην διαλύεται η Βουλή κάθε έξι μήνες, όπως είπε.

Επίσης, προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να κατονομάσει τους ολιγάρχες, «φέρτε ονόματα
και διεθύνσεις» είπε, και ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό, Νίκο Παππά, να φέρει το
νόμο. «Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και ξέρουμε όλοι ποιοι κάνουν παρέα με ποιον και
ποιος στηρίζει ποιον» είπε ο κ. Μεϊμαράκης, ενώ υπογράμμισε ότι «προεκλογικά ο
ΣΥΡΙΖΑ έκανε βρώμικο πόλεμο και πέταξε λάσπη όταν υπαινισσόταν συμμετοχή στε-
λεχών της ΝΔ σε σκάνδαλα».

Για τη διαπραγμάτευση
«Εμείς σας δώσαμε εξουσιοδότηση διαπραγμάτευσης, στηρίξαμε την ευρωπαϊκή

πορεία της χώρας και αντί να γίνετε εθνικός ηγέτης, εσείς γυρίσατε σαν κομματάρχης
του ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνετε εκλογές» είπε ακόμη ο κ. Μεϊμαράκης κατηγορώντας τον κ.
Τσίπρα ότι αν είχε δεχθεί το mail Χαρδούβελη από τον Ιανουάριο, τα πράγματα θα ήταν
πολύ καλύτερα.

Σημείωσε ότι η συζήτηση για το Grexit ζωντάνεψε και πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης,
που πήγε με τη θεωρία των παιγνίων να πείσει την Ευρώπη. «Έρχεται πολύ βαρύς
χειμώνας» είπε ο κ. Μεϊμαράκης αναφερόμενος στα μέτρα που προβλέπονται από τη
συμφωνία.

Ο κ. Μεϊμαράκης προχώρησε στην περιγραφή του ιδεολογικού στίγματος της ΝΔ
λέγοντας: «Εμείς διαθέτουμε ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, εκφράζουμε τον
κοινωνικό φιλελευθερισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις δεν
έχουν σχέση με τη ΝΔ, εκφράζουμε την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά που έχει σαν κέντρο τον
άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε στο μικρό και επιτελικό κράτος με μικρότερους φόρους».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μεϊμαράκης είπε: «Προχωρήστε και ψηφίστε μόνοι σας
ό,τι υπογράψατε, εμείς λέμε όχι στον κρατισμό και στις πολιτικές που προσβάλλουν την
ιδιωτική πρωτοβουλία, όχι στους φόρους, όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρν-
ηση».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο ΣΕΛΙΔΑ. 2
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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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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.

Εκτός "βαρέων και ανθυγιεινών" οι
εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α.

Εκτός βαρέων
και ανθυγιεινών
οι εργαζόμενοι

στους Ο.Τ.Α.
Δεν μένουν εκτός των

σκληρών προβλεπόμε-
νων μέτρων του 3ου
Μνημονίου, οι εργαζόμε-
νοι στις Υπηρεσίες Καθ-
αριότητας των Δήμων,
αφού κόβονται τα
"βαρέα και ανθυγιεινά",
με συνέπεια, τόσο την
επιμήκυνση του χρόνου
συνταξιοδότησης των
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., όσο και την κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής
εργασίας.

Στην πράξη, οι εργαζόμενοι "φορτώνονται" με τουλάχιστον 9 χρόνια πρόσθετης ασφ-
άλισης, προκειμένου να πάρουν σύνταξη, από το 58ο έτος με 15 έτη που ισχύει σήμε-
ρα, στο 67ο.

Επίσης, ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας
(150 Ευρώ) μέσα από το νέο μισθολόγιο.

Στις αλλαγές αυτές, που καταγγέλλει, το ΠΑ.ΜΕ., αντιδρά με την οργάνωση συλλαλ-
ητηρίων στις 22 Οκτωβρίου και κλιμάκωση του αγώνα, με Πανελλαδική πανεργατική
απεργία στις 12 Νοεμβρίου.

Μειώθηκε η έκτακτη χρηματοδότηση των
ελληνικών τραπεζών κατά 1 δισ. ευρώ

Κατά 1 δισ ευρώ
αποφάσισε να
μειώσει την

έκτακτη χρηματοδότηση
της μέσω του ELA στο
ελληνικό τραπεζικό
σύστημα το ΔΣ της Ευρ-
ωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ
μείωσε το συνολικό
ποσό χορήγησης στα
87,9 δισ ευρώ από 88,9
δισ ευρώ που ήταν πριν.  

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας η μείωση του ορίου του
ELA αντικατοπτρίζει τη βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών,
τη μείωση της αβεβαιότητας και τη σταθεροποίηση των καταθετικών ροών. 

Λαφαζάνης: Βλέπουμε στη Βουλή μια
μνημονιακή κυβερνητική πασαρέλα

«Βλέπουμε στη Βουλή μια μνημονιακή κυβερνητική πασαρέλα που ξεκίνησε με τον πρωθυ-
πουργό και συνεχίστηκε με τους πολυάριθμους υπουργούς»Σφοδρή επίθεση στην κυβέρν-
ηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κάνοντας λόγο για «μια μνημονιακή κυβερνητική

πασαρέλα που ξεκίνησε με τον πρωθυπουργό». 
Με αφορμή την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, ο πρόεδρος του ΛΑΕ δήλωσε χαρ-

ακτηριστικά ότι «το θέαμα της κυβέρνησης στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων είναι
θλιβερό. Αγνώριστο σε σχέση με τις ενθουσιώδεις και ελπιδοφόρες προγραμματικές δηλώσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μόλις προ οχταμήνου». 

«Βλέπουμε στη Βουλή μια μνημονιακή κυβερνητική πασαρέλα που ξεκίνησε με τον πρωθυπο-
υργό και συνεχίστηκε με τους πολυάριθμους υπουργούς. Μόνιμο στοιχείο όλων των ομιλιών είναι
οι διαβεβαιώσεις πιστής εφαρμογής του μνημονίου, δηλαδή της άγριας, ακραίας και εξουθενωτικής
λιτότητας» πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΛΑΕ, «όλοι μαζί στην κυβέρνηση μοιάζουν πρόωρα πολιτικά γερ-
ασμένοι. Δίνουν την εντύπωση ότι κουβαλάνε επί χρόνια στην πλάτη τους τα βάρη των μνημονίων.
Δεν έχουν να πουν ή να προτείνουν τίποτα το καινοτόμο, το ριζοσπαστικό, το ελπιδοφόρο. Η εξου-
σία έχει γίνει αυτοσκοπός τους». 

Με τα μνημόνια υποστήριξε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση
αλλά βαδίζουμε στην καταστροφή. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016 προβλέπεται
ύφεση και το 2015 και το 2016. Η Ελλάδα σπάει όλα τα ρεκόρ σε συνεχή διάρκεια βαθιάς ύφεσης.
Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο που να γνώρισε σε ειρηνική περίοδο βαθιά συνεχή
ύφεση, η οποία φτάνει τη δεκαετία και μπορεί να την ξεπεράσει κατά πολύ. Αυτός είναι ο εφιάλτης
των μνημονίων.

Παγκόσμια αύξηση στις πληρωμές με
κάρτες - Η Φινλανδία στην κορυφή

Κατά 9% αυξήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι οι πληρωμές με χρεωστικές ή πιστωτι-
κές κάρτες και άλλες μεθόδους χωρίς τη χρήση μετρητών, με τις συναλλαγές
αυτές να φθάνουν τα 390 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με έκθεση που δημο-

σιεύθηκε σήμερα.
Η Παγκόσμια Έκθεση Πληρωμών για το 2015 περιλαμβάνει μια εκτίμηση για τις περυ-

σινές συναλλαγές και λεπτομερή στοιχεία για ένα έτος νωρίτερα. Βάσει της έκθεσης
αυτής, οι κάτοικοι της Φινλανδίας έκαναν κατά μέσο όρο 450 κατά κεφαλήν πληρωμές
χωρίς τη χρήση μετρητών το 2013, περισσότερες από τους κατοίκους κάθε άλλης
χώρας, χάρη στις καινοτομίες των συστημάτων πληρωμής, την ισχυρή οικονομία και τις
ιδιωτικές δαπάνες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα επίσης ενθαρρύνουν το ηλεκ-
τρονικό εμπόριο.

Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με την έκθεση, βρίσκονται οι κάτοικοι των ΗΠΑ, με 390
κατά κεφαλήν συναλλαγές χωρίς τη χρήση μετρητών το 2013, ενώ ακολουθούν οι κάτοι-
κοι της Ολλανδίας, της Αυστραλίας, της Δανίας, της Νότιας Κορέας και της Σουηδίας.

Ολοένα και περισσότερες πληρωμές γίνονται με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες
αυξάνονται καθώς ο κόσμος στρέφεται σε τραπεζικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες
μέσω κινητού τηλεφώνου, στις κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές και άλλες καινοτομίες
αντί για τη χρήση μετρητών.

Η έκθεση, που συντάσσουν από κοινού η Capgemini και η Royal Bank of Scotland,
εκτιμά ότι πέρυσι έγιναν 390 δισεκατομμύρια πληρωμές χωρίς τη χρήση μετρητών,
αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το 2013 και κατά 45% σε σχέση με το 2009.

Οι κάτοικοι της Κίνας έκαναν κατά μέσο λιγότερες από 50 συναλλαγές χωρίς μετρητά
ανά άτομο το 2013, με τον αριθμό αυτό να είναι αυξημένος κατά 37% σε σχέση με ένα
χρόνο νωρίτερα.

Την ίδια ώρα, η χρήση των επιταγών συνεχίζει να φθίνει. Οι συναλλαγές με επιταγές
μειώθηκαν κατά 11% το 2013 συγκριτικά με ένα χρόνο νωρίτερα, αντιστοιχώντας στο
4% των συναλλαγών χωρίς μετρητά στην Ευρώπη και στο 13% στη Βόρεια Αμερική,
από 7% και 22% αντίστοιχα το 2009.

Φορολογικό «σαφάρι» από το υπο-
υργείο Οικονομικών στις ΜΚΟ

Εντός του 2016 θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι
έλεγχοι σε δεκάδες Μ.Κ.Ο (Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις) που
βαρύνονται με σωρεία φορολογικών παρ-
αβάσεων και δραστηριοποιούνταν τα
τελευταία χρόνια (η δραστηριοποιούνται
ακόμη και σήμερα ) σε τομείς όπως περι-
βαλλοντική και οικολογική προστασία,κοι-
νωνικές-πολιτιστικές δράσεις , ανθρωπι-
στικές παρεμβάσεις
(υγεία,σίτιση,εκπαίδευση κλπ),προστασία εθνικών δρυμών ,εθελοντική αιμοδοσία,τοπι-
κή ανάπτυξη ,προστασία ΑΜΕΑ ,λαογραφία ,οικολογικές ,εκπαιδευτικές και αντιρατσι-
στικές δράσεις.

Η εντολή δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις εφορίες της χώρας
.Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί μετά από τακτικούς και έκτακτους
φορολογικούς ελέγχους σε τουλάχιστον 82 Μ.Κ.Ο φόροι και πρόστιμα που ξεπερνούν
τα 12,5 εκ.ευρώ, ενώ μετά από σχετικές εντολές ελέγχου ανάλογο φορολογικό «σαφάρι»
βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική και τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου.

Οι φορολογικές παραβάσεις των περισσοτέρων Μ.Κ.Ο αφορούν μη θεώρηση φορο-
λογικών τους στοιχείων ,μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος , ΦΠΑ και συγκεν-
τρωτικών τιμολογίων.Αρκετές από τις Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) σύμφωνα
με το καταστατικό τους εμφανίζονταν να αναπτύσσουν στο πρόσφατο παρελθόν εκπαι-
δευτικές,οικολογικές ,φιλανθρωπικές και αντιρατσιστικές δράσεις .Είναι χαρακτηριστικό
μάλιστα ότι περισσότερες από τις Μ.Κ.Ο που είχαν ως έδρα την Περιφέρεια επιχορη-
γούνταν επιπλέον από δήμους και Περιφέρειες έχοντας ταυτόχρονα και τη συνδρομή
ιδιωτών μέσω χορηγιών..

Οι Μ.Κ.Ο ως «μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα» εμφανίζονται να δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα μας μετά το 1997 φτάνοντας αισίως το 2010 τον αριθμό των 900 με
ορισμένες από αυτές να χαρακτηρίζονται στη συνέχεια ως «αμαρτωλές» κατόπιν καταγ-
γελιών για κατασπατάληση δημόσιων και κοινοτικών πόρων αλλά και κακοδιαχείρηση .

Σε συγκεκριμένες μάλιστα περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως σκάνδαλα οι
ιδρυτές τους οδηγήθηκαν ακόμη και στη φυλακή κατηγορούμενοι για εικονικές δράσεις
με σκοπό τον αυτοπλουτισμό τους.Το γεγονός αυτό οδήγησε πέρυσι τους κυβερνώντες
στη θέσπιση νέου πιο αυστηρού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις προυποθέσεις
λειτουργίας τους,και διαφάνειας στη χρηματοδότηση.Σήμερα δραστηριοποιούνται πλέον
ελάχιστες στη χώρα μας (περίπου 200)και κατά κύριο λόγο τα έσοδά τους προέρχονται
από ιδιώτες χορηγούς και ελαχίστως από τον κρατικό «κορβανά». 
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Οικονομικό Επιμελητήριο: Η οικονομία δεν
έχει περιθώρια αντοχής για άλλους 20 μήνες

Αν α κ ε φ α λ α ι ο -
ποίηση τρα-
πεζών και

συμφωνίες για επεν-
δύσεις θα αποτελέσουν
την απαρχή για την
έξοδο από την κρίση,
εκτιμά το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδας,
με αφορμή τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις του
πρωθυπουργού υπογρ-
αμμίζοντας ότι «η οικο-
νομία δεν έχει περιθώρ-
ια αντοχής για ενάμισι και πλέον χρόνο».

«Το σχέδιο των 20 μηνών για την έξοδο από την κρίση, που περιέγραψε σε πολύ γενι-
κές γραμμές ο πρωθυπουργός, είναι το πρώτο πλάνο, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψουμε στην ουσία στις αγορές και θα βγούμε
από τα μνημόνια. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι 20 αυτοί μήνες είναι πολύ μεγάλο διά-
στημα, με βάση τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόε-
δρος του επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

«Μετά από πεντέμισι χρόνια σκληρής λιτότητας, βαρέων φόρων και μείωσης των
εισοδημάτων, που έχουν βιώσει, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καλούνται - βάσει του
προσχεδίου του προϋπολογισμού - να επωμιστούν μέτρα επιπλέον 6 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Η συνεχιζόμενη ύφεση φέτος και το 2016, αλλά και η επιστροφή σε αύξηση της
ανεργίας, αναμένεται να ενισχύσουν την ασφυξία στην αγορά, καθιστώντας αμφίβολη
την είσπραξη αυτών των επιπλέον φόρων από τους εξαντλημένους φοροδοτικά
Έλληνες φορολογούμενους. Η οικονομία δεν έχει περιθώρια αντοχής για ενάμισι και
πλέον χρόνο» σημειώνει και καταλήγει:

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέχρι το τέλος του 2015 μπο-
ρεί να αποτελέσει - μαζί με τη σύναψη συμφωνιών για προσέλκυση επενδύσεων - την
απαρχή για να βελτιωθεί άμεσα το κλίμα εντός και εκτός συνόρων για τη χώρα και να
εκκινήσουν και να ολοκληρωθούν ταχύτερα οι δέουσες κινήσεις για την έξοδο από την
κρίση.

Μέρκελ: Είναι αδύνατο να αποκόψουμε
την Ευρώπη από τον κόσμο

Ηκαγκελάριος της Γερ-
μανίας μιλώντας στο
Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο για το μέλλον της
Ευρώπης υπογράμμισε πως η
λύση στις κρίσιμες σημερινές
στιγμές θα έρθει μέσα από την
ενότητα και σημείωσε πως δεν
μπορεί κάθε χώρα της
Ευρώπης να ενεργεί μεμονωμέ-
να.

Ανοίγοντας την ομιλία της στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Άνγκελα Μέρκελ τόνισε: «η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρ-
ετικά σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα γίνεται εύκολα κατανοητό πως η
κίνηση της Ευρώπης να προσθέσει νέα μέλη κατά τη διάρκεια της μακράς κοινής πορ-
είας μας ήταν μία κίνηση σωστή που αποδίδει καρπούς. Η σημερινή παγκόσμια κατά-
σταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και για την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να μας αποθα-
ρρύνουν οι δυσκολίες. Θα παλέψουμε μαζί ενωμένοι και θα ξεπεράσουμε κάθε κρίση και
κάθε εμπόδιο». 

Οι μεταναστευτικές ροές πρέπει να ελεγχθούν – Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την
Ευρώπη από τον κόσμο

Αναφερόμενη στη μεταναστευτική κρίση η καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε:
«η σημερινή κατάσταση είναι όντως κρίσιμη τόσο για τους πρόσφυγες που αναζητούν
μία καλύτερη ζωή καταφεύγοντας στην Ευρώπη, όσο και για όλους εμάς στην Ευρώπη
που πρέπει να διασφαλίσουμε τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και τη σταθερότητα στο
εσωτερικό μας. Πρέπει όλοι μαζί να αναζητήσουμε μία βιώσιμη λύση για τη Συρία ώστε
να αποκατασταθεί η σταθερότητα στη χώρα και να μπορέσουν ξανά οι άνθρωποι να
ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια εκεί».

Η κυρία Μέρκελ προσέθεσε: «Κανένας δεν φεύγει από μία χώρα που μαστίζεται από
πόλεμο με χαρά παρά ταύτα θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να ελέγξουμε την
κατάσταση με τους πρόσφυγες. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη για
μία Ευρώπη δυνατή σε κάθε επίπεδο, μία Ευρώπη που θα μπορεί να ανταποκρίνεται
σε κρίσεις και ανάγκες που μεταβάλλονται με τεράστια ταχύτητα. 

Σήμερα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε πολλά ζητήματα και ένα από αυτά είναι
οι συλλογικοί κανόνες στη λειτουργία μας. Είναι βέβαιο πως πρέπει να δείξουμε ομόνοια
και συλλογικότητα ειδικά στο ζήτημα της μετεγκατάστασης των προσφύγων. Σήμερα
περισσότερο από ποτέ πιστεύω πως οι ευκαιρίες για την Ευρώπη είναι περισσότερες
από τις προκλήσεις. 

Είναι αδύνατο να επιλυθεί η κρίση με τους πρόσφυγες όταν κάθε χώρα ενεργή μόνη
της. Θα πρέπει από όλους να γίνει κατανοητό πως τέτοιες κρίσεις επιλύονται με τη
συλλογικότητα. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε όλοι πως είναι αδύνατο να αποκό-
ψουμε την Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι λύση η εσωστρέφεια». 

ΕΛΑΣ: Αυτός είναι ο συνεργός του Πετρακάκου
Πρόκειται για τον Φώτη Ασημακόπουλο

Τα στοιχεία της
ταυτότητας και
φ ωτο γ ρ α φ ί ε ς

του συνεργού του Γιώρ-
γου Πετρακάκου, που
συνελήφθη στις 24
Σεπτεμβρίου κατά τη
διάρκεια επιχείρησης
της Αντιτρομοκρατικής
έδωσε σήμερα Τετάρτη η
ΕΛΑΣ. Πρόκειται για τον
Φώτη Ασημακόπουλο
του Δημητρίου και της
Βασιλικής, που γεννήθη-
κε στις 23 Φεβρουαρίου
του 1980 στην Αθήνα. Σε
βάρος του ασκήθηκε ποι-
νική δίωξη για πλαστογρ-
αφία, παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων
και υπόθαλψη
εγκληματία.

«Η συγκεκριμένη
δημοσιοποίηση, χρονι-
κής διάρκειας έξι μηνών,
σύμφωνα με την σχετική
Εισαγγελική Διάταξη,
αποσκοπεί στην ανάγκη
προστασίας του κοινωνι-
κού συνόλου, στη διευ-
κόλυνση διερεύνησης της συμμετοχής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις και στην
ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικ-
ημάτων που τέλεσε», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. 

«Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τη
συγκεκριμένη δημοσιοποίηση και κυρίως αν το παραπάνω πρόσωπο, έχει προβεί σε
οποιαδήποτε συναλλαγή όπως εκμίσθωση οχήματος, διαμερίσματος, οικίας, γκαράζ ή
άλλου χώρου κ.λπ., να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 1014 και 10414 της
Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η
ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας» προσθέτει.

Συμφωνία υπουργείου Οικονομικών
– ΙΣΑ για το πλαστικό χρήμα

Οαναπληρωτής
υ π ο υ ρ γ ό ς
Οικονομικών

διαβεβαίωσε τον πρόε-
δρο του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών ότι θα βρεθ-
εί λύση για τη διασφάλι-
ση του απορρήτου

Σε συμφωνία κατέλ-
ηξαν Τρύφωνας Αλεξιάδ-
ης και Γιώργος Πατούλης
για τις πληρωμές των
γιατρών και με χρεωστι-
κές κάρτες. Προϋπόθεση
να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο έναντι των τραπεζών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών ότι θα βρεθεί λύση για τη διασφάλιση του απορρήτου. 

«Ποτέ δεν είπα οτι θα κάνουμε τη νύχτα ντου σε σπίτια» δηλωσε ο Τρύφων Αλεξιάδ-
ης. Δεν απέκλεισε όμως τις περιπτώσεις που κάποιος επαγγελματίας έχει δηλωσε το
σπίτι του για γραφείο. Ο υπουργός εξήγησε πάντως ότι αυτό που είπε αφορούσε το
παράδειγμα της Γερμανίας όπου όπως είπε ακόμη και τη νύχτα εφοριακοί εισέβαλαν σε
επιχειρήσεις.
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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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