
ΣΣεε  κκααττάάσστταασσηη  
έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  
οοιι  δδήήμμοοιι  ΑΑχχααρρννώώνν,,

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  
ΑΑγγ..ΑΑννααρργγύύρρωωνν

Ο Μ. Σελέκος απειλεί με
κινητοποιήσεις για τα αν-

τιπλημμυρικά: "Ο κόμ-
πος έφτασε στο χτένι"

Σε ισχύ από τη Δευτέρα ο
ΦΠΑ 23%

στην ιδιωτική
εκπαίδευση;

Άμεση και ουσιαστική ήταν
η  αντίδραση
του Δήμου

Φυλής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Εμείς στον Δήμο Μάνδρας –
Ειδυλλίας δεν παίζουμε ... 

Αγωνιζόμαστε, με όλες τις
δυνάμεις μας, για τον τόπο μας

και τους πολίτες» τονίζει η
Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη
Δεν είναι δυνατόν να μας εγκαλεί
και ο κος Αντιπεριφερειάρχης !!!!

Δεύτερος στο Βαλκανικό Πρωτά-
θλημα ο αθλητής των ΛΕΩΝΤΙΔΩΝ

Ο Μιχάλης Ιωσηφίδης

ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ... ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ
Πιάστηκε «στα πράσα» ο Βαρουφάκης:

Η διεθνής ατζέντισσά του, οι αμοιβές που
ζητά και οι απαιτήσει για business class

Τι προβλέπει το νέο μισθ-
ολόγιο στο Δημόσιο - Οι

κερδισμένοι και οι χαμένοι

Κατρούγκαλος: Συγχώνευ-
ση συντάξεων ή ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος

Αρ. Φύλλου 2822 Δευτέρα 26 Οκτωβρίου  2015  Έτος 21ο  email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ê.2239

Óåë. 6

Óåë. `6

Óåë.  2

Óåë. 3

Óåë. 5

Óåë. 11

Óåë. 5

Óåë. \3

Σ�ë. 3



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 Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Γαβαθά Αργυρώ Π. Αχαρνών 7,

2105576029

Ελευσίνα
Νατσιοπούλου Μάρθα Κ. Κουγιουμτζόγλου

1, 2105561131

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία Ι. Αριστοτέλους 200-

202, 2102477292

Άνω Λιόσια
Κυριακόπουλος Κυριάκος Σ. Λεωφόρος

Αχαρνών 36, 2102472215

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,

21058218977

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 13 εως 19
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 59%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Γλύκων, Γλυκός

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Δήμος,
Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρ-
ούλα, Δημητρία, Ντίμι, Δημητράκης, Τζιμάκος, Μητσάκος,

Μήτρος Λεπτίνα, Λέπτινος
Λούππος, Λούππης

Άμεση και ουσιαστική ήταν η
αντίδραση του Δήμου Φυλής

Άμεση και ουσιαστική
ήταν η αντίδραση του
Δήμου Φυλής για την

αντιμετώπιση των συνεπειών
της νεροποντής που έπληξε τα
Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, την
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου.

Τα προβλήματα εστιάστηκαν
στη συμβολή των οδών Πηνει-
ού και Αιγαίου Πελάγους και
στη συνοικία της Ζωφριάς, ό-
που δημιουργήθηκαν προβλή-
ματα στον ασφαλτοτάπητα ορ-
ισμένων δρόμων και πλημμύρ-
ισαν κάποια υπόγεια.

Σημαντικό πρόβλημα
υπάρχει εδώ και χρόνια, στη
συμβολή των οδών Αιγαίου
Πελάγους και Πηνειού, όπου
εκτός από την παρέμβασή του
στη νεροποντή, ο Δήμος πρ-
οωθεί τις μελέτες για την αντιπ-
λημμυρική θωράκιση της περιοχής

Τα συνεργεία του Δήμου, με επικεφαλής τους Αντιδημάρχους Μιχάλη Οικονομάκη, Δημήτρη Καμπόλη και Μαρίνο Σαρλά αν-
ταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα βοήθειας των πολιτών και κράτησαν ανοιχτά τα φρεάτια από τα φερτά υλικά. Ακόμη, κλιμάκια
της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας υπό την καθοδήγηση των Αντιδημάρχων Θανάση Σχίζα και Νίκου Χατζητρακόσια
κατέγραψαν άμεσα τις ζημιές. Την όλη προσπάθεια συντόνισε προσωπικά ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς ο οποίος βρέθηκε

στο δρόμο σε όλη τη διάρκεια της
νεροποντής.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς συντόνισε προσωπικά τα
συνεργεία του Δήμου με τη βοήθ-
εια των αρμοδίων Αντιδημάρχων

Ο Δήμος εξάλλου πρόσφερε ά-
μεση βοήθεια σε οδηγούς που εγ-
κλωβίστηκαν από τα νερά στη
συμβολή των οδών Πηνειού και
Αιγαίου Πελάγους και απομάκρυ-
νε τα οχήματά τους από το δρό-
μο.

Ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικο-
νομάκης απεγκλωβίζει ο ίδιος, με
τη βοήθεια χωματουργικού μηχα-
νήματος, οδηγό επιβατικού αυτο-
κινήτου

Σύμφωνα με τους πρώτους
υπολογισμούς, στα Άνω Λιόσια
πλημμύρισαν περίπου 50 υπό-
γεια, από τα οποία απαντλήθη-

καν νερά με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και του Δήμου. 
Στο Ζεφύρι ο Δήμος παρενέβη σε 15 αιτήματα βοήθειας, τα περισσότερα από τα οποία υποβλήθηκαν από κατοίκους της πα-

ραρεμάτιας περιοχής, στην Εσχατιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Μαυροειδάκο, χάρη στην ταχύτατη αντίδρ-
αση του Δήμου στην περιοχή του γηπέδου οι ζημιές είναι περιορισμένες. Επίσης, με ενέργειες του Αντιδημάρχου διατέθηκαν από
την Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής χωματουργικά μηχανήματα και φορτηγό για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο ρέμα της
Εσχατιάς, όπου η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα.

Μετά την ύφεση των καιρικών φαινομένων η προσπάθεια του Δήμου επικεντρώνεται στον καθαρισμό των δρόμων και των
φρεατίων από τα φερτά υλικά, ενώ το πρωί της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου συνεργείο του Δήμου κατεδάφισε στη Ζωφριά κτίρ-
ιο που η Πολεοδομία χαρακτήρισε επικίνδυνο.

Τέλος, αναφορικά με την κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης
Σχίζας έχει υποβάλει στην Περιφέρεια Αττικής προμελέτες δύο αντιπλημμυρικών έργων για τη σύνταξη οριστικών μελετών. Με
την ολοκλήρωση των μελετών ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των έργων που θα λύσουν το πρόβλημα που ταλανίζει επί χρ-
όνια τους κατοίκους της περιοχής. 

Πίεση ασκεί ο Δήμος και για το Ζεφύρι, καθώς ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος έχει, επανειλημμένα ζητήσει από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος την ολοκλήρωση των μελετών και τη χρηματοδότηση του έργου διευθέτησης του ρέματος της Εσχα-
τιάς, από το Καματερό, μέχρι τις Αχαρνές.
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι
Αχαρνών, Χαϊδαρίου, Αγ.Αναργύρων

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τρεις μήνες κηρύχθηκαν οι δήμοι Αχαρνών, Αγίων
Αναργύρων-Καματερού και Χαϊδαρίου, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από
την κακοκαιρία.

Η απόφαση που ελήφθη από την Περιφέρεια Αττικής κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αν-

τιμετωπιστεί η δυσμενής κατάσταση που προκλήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων που έπληξαν τους συγκεκριμένους δήμους την περασμένη Πέμπτη.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για τρεις μήνες και ο συντονισμός ανατίθεται στους δήμους Αχα-
ρνών, Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Χαϊδαρίου.

Η κακοκαιρία που έπληξε την ηπειρωτική χώρα την Πέμπτη -ιδίως την ανατολική Αττική και
τους νομούς Ηλείας και Αχαΐας- είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να

τραυματιστεί ένα ακόμα.
Στη διάρκεια του 24ώρου, η Πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής

δέχτηκε 3.500 κλήσεις, που αφορούσαν σε 1.125 αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς ατό-
μων, καθώς και 55 κοπές δέντρων.

Οι Υπηρεσίες της τέθηκαν σε επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σύνολο των
συμβάντων με 140 συνεργεία και 540 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

Τα συνεργεία και τα σκαπτικά της Περιφέρειας Αττικής με την ενεργοποίηση όλου του εργα-
τικού και τεχνικού δυναμικού, εργάζονται ακατάπαυστα για την απομάκρυνση των εμποδίων
από τα σημεία απορροής.

Ο Μ. Σελέκος απειλεί με κινητοποιήσεις για τα
αντιπλημμυρικά: "Ο κόμπος έφτασε στο χτένι"

Με ανακοίνω-
σή της η
διοίκηση του

Δήμου ρίχνει την ευθύνη
για τις καταστροφές που
παθαίνει η πόλη κάθε φ-
ορά που βρέχει δυνατά
στην αδιαφορία δια-
δοχικών κυβερνήσεων
να κάνουν τις μελέτες και
τα έργα που απαι-
τούνται.    

Ζητάει από το Υπουρ-
γείο Υποδομών να εκ-
πονήσει ένα συνολικό
σχέδιο προστασίας, που
να παίρνει υπόψη την
τοποθεσία της, το συνολικό πληθυσμό της, που έχει αυξηθεί από τότε που κατασκευάστηκε το
δίκτυο, τα μεγάλα συγκροτήματα (στρατόπεδο, σχολεία και το νοσοκομείο) και τους παρα-
κείμενους ορεινούς όγκους.

Άξιο παρατήρησης είναι ότι δεν στρέφει τα βέλη του κατά των προηγούμενων διοικήσεων
του Δήμου, ακόμα και για τον αγωγό της Λ. Αθηνών που "μένει στα χαρτιά από το 2006", αλλά
βάλλει μόνο κατά των κυβερνήσεων. 

Η δημοτική αφήνει να εννοηθεί ότι θα προβεί σε κινητοποιήσεις: "Τις επόμενες μέρες θα πάρ-
ουμε πρωτοβουλίες για να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι ο κόμπος
έφτασε στο χτένι".

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου:

ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ!
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ!
Η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου εκφράζει την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη της, αυτές τις

δύσκολες στιγμές,στους πληγέντες κατοίκους του δήμου μας. Οι καταστροφές και τα προβλή-
ματα που προέκυψαν από την νεροποντή είναι μεγάλες και γι’ αυτό το λόγο η Δημοτική Αρχή
έχει αιτηθεί από τις πρώτες ώρες, να κηρυχτεί ο Δήμος μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Δυστυχώς εδώ και δεκαετίες στο Χαϊδάρι και σε ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα, κάθε τέτοια ε-
ποχή, γινόμαστε μάρτυρες καταστροφών από αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα. Στο δήμο μας για
ακόμα μια φορά, η πλημμύρα έπληξε κατοικίες, δημοτικά κτίρια και σχολεία, ενώ δρόμοι
πλημμύρισαν, χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα και από τύχη ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα.

Από την πρώτη στιγμή έγινε προσπάθεια, με τα λιγοστά συνεργεία και τεχνικά μέσα του Δή-
μου και τεχνικά μέσα που έχουν σταλεί από άλλους Δήμους και φορείς,να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα στις πληγείσες περιοχές, για την άντληση των υδάτων αλλά και την αποκομιδή
των τόνων λάσπης, που το νερό έφερνε μαζί με χαλίκια και πέτρες από το βουνό. Μέχρι αυτές
τις ώρες, γίνεται προσπάθεια και θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί, στο πλάι του Χαϊδαριώτικου λα-
ού που παλεύει με κάθε μέσο να προστατέψει την περιουσία του.

Οι καταστροφές δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία!
Κάθε χρόνο, όλοι μας περιμένουμε τη βροχή που θα προξενήσει πλημμύρες, γεγονός που

δείχνει ότι η βασική αιτία, είναι η έλλειψη των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, που να αν-
ταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου μας, ώστε να είμαστε σε θέση να προστα-
τευτούμε από τα καιρικά φαινόμενα, έκτακτα και μη.

Η προσπάθεια που έγινε πέρυσι με κάποια μικρά έργα, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες
δυνατότητες του Δήμου δεν αρκεί, αφού το πρόβλημα αφορά πολλές γειτονιές της πόλης μας
και ειδικότερα τις περιοχές γύρω από τις οδούς Επαύλεως, Κορυτσάς, Φιλοπάππου, Λου-
ντέμη, Στέφου, Ρίμινι, Ιερού Λόχου και αλλού, τα σχολεία 4ο Γυμνάσιο – Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο –
Λύκειο, 5ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό, 2ο, 6ο, 8ο και 10ο νηπιαγωγεία και δημοτικά κτήρια όπως
το κολυμβητήριο, το Δημαρχείο και πολλά ακόμα.

Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν!
Για τις καταστροφές από τις πλημμύρες δε φταίει το κακό μας το ριζικό. Υπάρχουν ευθύνες

για αυτή τη χρόνια κατάσταση που βαραίνουν διαχρονικά τόσο την περιφέρεια, όσο και τις
Κυβερνήσεις. Θέλουμε να καταγγείλουμε τις σοβαρότατες ευθύνες τους, για τη συνολική κατά-
σταση που βρίσκονται οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής και ο δικός μας,αφού δεν έχουν γίνει τα α-
παραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης
τους, ότι η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς υδάτων στη λεωφόρο Καβάλας, που θα έλυνε σε
κάποιο βαθμό το πρόβλημα, παραμένει αδικαιολόγητα στα χαρτιά από το 2006 και παρά τι
συνεχείς παρεμβάσεις και επισημάνσεις σχεδόν καθημερινά της Δημοτικής Αρχής στην Περ-
ιφέρεια.

Φτάνει πια, ως εδώ! Υπάρχει λύση και πρέπει να τη διεκδικήσουμε!
Για να προστατευτεί αποτελεσματικά η περιοχή μας, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο προ-

στασίας που να παίρνει υπόψη την τοποθεσία της, το συνολικό πληθυσμό της, που έχει α-
υξηθεί από τότε που κατασκευάστηκε το δίκτυο, τα μεγάλα συγκροτήματα (στρατόπεδο, σχο-
λεία και το νοσοκομείο) και τους παρακείμενους ορεινούς όγκους. Τέτοιο σχέδιο μεγάλου εύρ-
ους, έχει την ευθύνη να εκπονήσει και να υλοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση και το Υπουργείο
Υποδομών, για να σταματήσουμε να μετράμε ανθρώπινες και υλικές απώλειες κάθε φορά που
βρέχει. Τις επόμενες μέρες θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να γίνει κατανοητό από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:
Να γίνει δεκτό το αίτημά μας στην Περιφέρεια και το Υπουργείο, για να κηρυχτεί ο δήμος σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Να αποζημιωθούν άμεσα στο σύνολο των καταστροφών, οι πληγέντες με έκτακτο κονδύλι.
Να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα κατασκευής τάφρου όμβριων υδάτων στο βουνό, ο αγωγός

στη λεωφόρο Καβάλας και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός νέων παρεμβάσεων (Αφαία, Άνω Δά-
σος, Αστυθέα , Κορυτσάς κ.λ.π.)

Σε ισχύ από τη Δευτέρα ο ΦΠΑ 23%
στην ιδιωτική εκπαίδευση;

Τυπική ισχύ έχει από τη Δευ-
τέρα το μέτρο του 23% ΦΠΑ
στην ιδιωτική εκπαίδευση,

καθώς από την Παρασκευή έληξε η
παράταση που είχε δώσει το υπουρ-
γείο Οικονομικών για την εξεύρεση ι-
σοδυνάμων, χωρίς να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο.

Σε επικοινωνία του MEGA με το
υπουργείο Οικονομικών την Κυριακή
γνωστοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι
νεότερο και δεν έχει ληφθεί καμία
απόφαση. Επομένως, τυπικά από τη
Δευτέρα ο ΦΠΑ για την ιδιωτική εκπαίδευση διαμορφώνεται σε ποσοστό 23%.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, η κυβέρνηση πάγωσε την αύξηση του φόρου και στη συνέχεια
αποφάσισε να ισχύσει κλιμακωτά ανάλογα με το είδος του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, κάτι όμως
που απορρίφθηκε από τους θεσμούς.

Έτσι, ο νέος φόρος αφορά σε ένα εκατομμύριο μαθητές των οποίων οι γονείς θα κληθούν α-
ναδρομικά να πληρώσουν αυξημένα δίδακτρα.
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«Η ζωή μου άλλαξε με το βραχιολάκι»

Πέντε μήνες
πέρασαν από
την έκδοση του

Προεδρικού Διατάγμα-
τος που καθόριζε τις
ειδικότερες προϋποθέ-
σεις για τη χρήση του
βραχιολιού από υπόδι-
κους ή κατάδικους οι
οποίοι επιθυμούν να
εκτίσουν την ποινή τους
κατ' οίκον.

Το υπουργείο Δικαι-
οσύνης και η εταιρεία
που ανέλαβαν την υλο-
ποίηση του θεσμού
δήλωσαν έτοιμοι για την
πιλοτική εφαρμογή του σε 250 κρατούμενους. Από τότε, όμως, μόνο... δύο (!) υπόδικοι
το ζήτησαν και το φορούν, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον ο θεσμός δεν... περπατά.
Στην Αγγλία σήμερα επιτηρούνται ηλεκτρονικά 10.000 κρατούμενοι, ενώ στη Γαλλία
15.000. Στη Σουηδία, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να εφαρμόσει το βραχιόλι σε μετα-
νάστες έως ότου αποφασίσει σε ποιους από αυτούς θα χορηγήσει άσυλο. Στην Ελλάδα
λοιπόν φαίνεται πως κάτι πάει στραβά...

To «Εθνος της Κυριακής» συνάντησε τον έναν από τους δύο κρατούμενους που φορ-
ούν το βραχιολάκι, στο περιθώριο της δίκης του. Δέχθηκε να μας μιλήσει, αρκεί να τηρ-
ηθεί η ανωνυμία του, καθώς η ποινική διαδικασία φθάνει στο τέλος της. «Πώς νιώθετε
με αυτό το μέσο ηλεκτρονικής επιτήρησης; Αισθάνεστε ότι σας... κατασκοπεύουν;» τον
ρωτήσαμε... «Καθόλου!» απάντησε αυθόρμητα. «Ο θεσμός εδώ στην Ελλάδα είναι
παρεξηγημένος. Στην Αγγλία εφαρμόζεται τα τελευταία 10 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτ-
υχία. Απορώ πώς μόνο δύο κρατούμενοι έχουν δεχθεί να το φορέσουν».

Παρ’ όλα αυτά δίπλα του έχει δύο αστυνομικούς που τον επιτηρούν. Ο ίδιος αναρω-
τιέται: «Γιατί να με ακολουθούν; Επειδή είμαι στο δικαστήριο; Αφού η αστυνομία
γνωρίζει ότι η μόνη διαδρομή που κάνω είναι από το σπίτι στο δικαστήριο... Νομίζω ότι
δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη στον θεσμό, γι’ αυτό δεν εφαρμόζεται».

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος για οικονομικό σκάνδαλο, έμεινε στη φυλακή για περ-
ισσότερο από έναν χρόνο και όταν το συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυ-
λάκιση με βραχιολάκι, το φόρεσε αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη. «Δεν υπάρχει σύγκρ-
ιση μεταξύ του σπιτιού και του Κορυδαλλού» μας είπε, υποστηρίζοντας ότι σε άλλες
χώρες οι κρατούμενοι φορούν το βραχιόλι, πηγαίνουν στη δουλειά τους, πληρώνουν
τους φόρους τους και επιστρέφουν στο σπίτι τους. «Η Ελλάδα θα έπρεπε να εκμεταλ-
λευτεί τον θεσμό και να έχει παράλληλα έσοδα. Επιπλέον, η επιστροφή στην κοινωνι-
κοποίηση αποτρέπει από το έγκλημα. Νομίζω ότι οι ιθύνοντες θα πρέπει να το ξανασ-
κεφτούν...».

Φώς! Μέσα στο 2015 ξεκινάει ο μεγάλος αντιπ-
λημμυρικός συλλεκτήρας της Λ. Αθηνών

Οαντιπεριφερειάρχης Δυτικού
Τομέα, Σπύρος Τζόκας επισ-
κέφθηκε το Δημαρχείο όπου

συζήτησε με τον Μιχάλη για τις καταστρ-
οφές που έπληξαν το Χαϊδάρι.
Συμφώνησαν ότι αποτελεί απόλυτη
αναγκαιότητα ο αγωγός ομβρίων της Λ.
Αθηνών. Η είδηση είναι ότι ο αντιπεριφε-
ρειάρχης προσδιόρισε χρονικά την ένα-
ρξη του έργου μέχρι το τέλος του έτους.

Ακόμη, Δήμος και Περιφέρεια
συμφώνησαν ότι απαιτείται μελέτη στο
χώρο του Στρατοπέδου, για να βγει
συμπέρασμα πού καταλήγουν τα νερά του Ποικίλου.

Μ. Σελέκος: Πρόκειται για βιβλική καταστροφή. Χρειαζόμαστε άμεσα αντιπλημμυρικά
έργα, όπως η τάφρος στο Ποικίλο και ο κεντρικός αγωγός της Λ. Αθηνών. Επίσης μικρ-
ότερες παρεμβάσεις στο Άνω Δάσος και σε άλλα σημεία.

Στο σημείο αυτό, δυστυχώς, πριν από χρόνια σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν έργα
που δεν απέδωσαν. Έκλεισε το ρέμα της Ιερού Λόχου και τοποθετήθηκαν μικροί αγω-
γοί, διαμέτρου 80 εκατ., με αποτέλεσμα σε κάθε βροχή, εδώ και πολλά χρόνια, να πλήτ-
τεται η περιοχή.

Ζητάμε από την Πολιτεία και την Περιφέρεια να δώσουν λύσεις. Στην πόλη μας
πλημμύρισαν 100 σπίτια, καταστράφηκαν 100 αυτοκίνητα, έπαθαν ζημιές σχολεία,
εκκλησίες, δρόμοι κτλ. Τρομερή καταστροφή.

Εδώ που βρισκόμαστε, είναι ο δρόμος για το Αττικό Νοσοκομείο. Το 90% των περι-
στατικών φτάνουν στο Νοσοκομείο από αυτό τον δρόμο. Μπορεί να χαθεί ακόμα και
ζωή, όταν ο δρόμος κλείνει!

Η μάντρα του Στρατοπέδου υποχώρησε από την πίεση του νερού, γεγονός που
επέτρεψε την απότομη εισβολή του χειμάρρου στην πόλη. 

Σπύρος Τζόκας: "Ισχύει ό,τι είπε ο δήμαρχος. Τα αντιπλημμυρικά πρέπει να φύγουν
από την γραφειοκρατία και τις αγκυλώσεις και να γίνουν επείγοντα έργα. Χρειάζεται
άμεση δράση. Πόροι μπορούν να βρεθούν. Δυστυχώς δεν βρήκαμε αρκετά ώριμα έργα.
Μέχρι τέλους του χρόνου θα ξεκινήσουμε την παρέμβαση στον αγωγό της Λ. Αθηνών,
με τον οποίο, αν είχε ήδη κατασκευαστεί, θα αποφεύγονταν πολλές ζημιές."

Συνόδος για το προσφυγικό: Συμφ-
ωνία σε δράσεις για τη συνεργασία της

«οδού Δυτικών Βαλκανίων»

Σε εξέλιξη είναι οι
εργασίες της
«μίνι συνόδου»

για το προσφυγικό, η
οποία πραγματοποιείται
στην έδρα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στις
Βρυξέλλες.

Η πρωτοβουλία αυτή
του πρόεδρου της Κομι-
σιόν, Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ στόχο έχει να
συμφωνηθούν κάποιες
συγκεκριμένες δράσεις
μεταξύ των χωρών που βρίσκονται κατά μήκος της λεγόμενης «οδού των Δυτικών Βαλ-
κανίων» οι οποίες θα ενισχύσουν τη συνεργασία των γειτονικών χωρών και θα
ρυθμίσουν την εσωτερική κατανομή των προσφύγων.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, προσερχόμενος στη διάσ-
κεψη έκανε λόγο για μια «παγκόσμια πρόκληση», ενώ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να
την αντιμετωπίσουν «μαζί». Ελπίζω να συνεργαστούν στενά τα κράτη μέλη και να μη
ψάχνουν «ατομικές λύσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Χαν συμπληρώνοντας πως ο
βασικός στόχος είναι να αποφευχθεί η «ασυντόνιστη» εισροή προσφύγων στην
Ευρώπη.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνδράμει με περαιτέρω υλική αλλά και χρηματική βοήθεια,
συνέχισε ο Αυστριακός επίτροπος, επισημαίνοντας πως οι εν λόγω εισφορές πρέπει να
είναι στοχευμένες έτσι ώστε να συμβάλλουν στην εύρεση λύσεων και στη στήριξη του
έργου των αρμόδιων οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος μετέχει επίσης
στη συνάντηση, υπογράμμισε πως η «βία δεν είναι αποδεκτή» και πως όσοι προσπαθ-
ούν να λύσουν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο είναι «ντροπή» για την Ευρώπη. Η
Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, τόνισε πως «εξαιρετικά μέτρα» είναι αναγκαία
σε «εξαιρετικές περιόδους», ενώ συμπλήρωσε πως η σημερινή συνάντηση είναι σημαν-
τική για την «ανθρώπινη μεταχείριση των προσφύγων».

H Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Φεντερίκα Μογκε-
ρίνι, αναφερόμενη στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης είπε
πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη για «συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα», στα οποία θα
δεσμευτούν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης με «υπευθυνότητα» και
«αλληλεγγύη». O Λουξεμβούργιος υπουργός Εξωτερικών και προεδρεύων του Συμβου-
λίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, Ζαν Άσελμπορν επεσήμανε πως πρέπει να δοθεί
στην Ελλάδα βοήθεια, καθώς είναι αδύνατο γι’ αυτή να διαχειριστεί μόνη της τα ευρω-
παϊκά σύνορα.

Ο Ούγγρος Βικτόρ Ορμπάν επανέλαβε τη θέση της Ουγγαρίας, η οποία είναι να απο-
μακρυνθεί η ΕΕ από «τις πολιτικές ανοιχτών συνόρων» που βάζουν σε κίνδυνο «τη
συνθήκη Σένγκεν», ενώ αναφερόμενος στην Ελλάδα τόνισε και πάλι πως πρέπει να
υπάρξει κοινή φύλαξη των συνόρων. Ο Σλοβένος πρωθυπουργός, Μίρο Τσεράρ
σημείωσε κατά την είσοδό του πως αναμένει από τη σημερινή συνάντηση να βελτιωθεί
η επικοινωνία με την Κροατία, κάτι που δε συνέβαινε μέχρι στιγμής και πως η γειτονική
χώρα θα σταματήσει να ωθεί τις ροές στη Σλοβενία.

Από την πλευρά του, ο Κροάτης πρωθυπουργός, Ζόραν Μιλάνοβιτς, επεσήμανε πως
η απαρχή του προβλήματος βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας και εκεί πρέ-
πει να εστιαστεί η επίλυσή του. Τρεις είναι οι χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν σήμε-
ρα στη μίνι σύνοδο για το προσφυγικό.

Ο Σέρβος πρωθυπουργός, Αλεξάνταρ Βουτσιτς προσερχόμενος, δήλωσε πως η
Σερβία είναι έτοιμη να δεχτεί το ποσοστό προσφύγων που της αναλογεί, τονίζοντας πως
η Σερβία δεν έχει την πρόθεση να χτίσει «τείχη και φράκτες», αλλά είναι εδώ για να
αναζητήσει «μια συνολική λύση».

Ο πρόεδρος της ΠΓΔΜ, Γκιόργκε Ιβάνοφ, έκανε αναφορά σε συγκεκριμένες προτά-
σεις που θα κάνει στην Ελλάδα, οι οποίες αναμένει να γίνουν δεκτές, υπογραμμίζοντας
ότι μέχρι τώρα η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ ήταν πολύ χαμηλή. Τέλος, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, υπογράμμισε πως πρωτα-
ρχικής σημασίας παραμένει η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Εμείς στον Δήμο Μάνδρας –
Ειδυλλίας δεν παίζουμε ... 

Αγωνιζόμαστε, με όλες τις δυνάμεις μας,
για τον τόπο μας και τους πολίτες» τονίζει

η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη
Δεν είναι δυνατόν να μας εγκαλεί και ο κος Αντιπε-

ριφερειάρχης !!!!

Γιατί ; Διότι δεν τον καλέσαμε λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν διαβάσαμε το φαξ
που μας έστειλε και ανέφερε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο καταψήφισε την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

για την εγκατάσταση της μονάδας Ιχθυο-
καλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό.

Αντί να απολογηθεί για την αδράνειά
του και την αδιαφορία του για τα προβλή-
ματα του τόπου μας, προσπαθεί να στρέ-
ψει αλλού την συζήτηση.

Γιατί δεν κάλεσε εκείνος, το Δήμο, τους
τοπικούς φορείς , τους κατοίκους σε αν-
τίστοιχη συγκέντρωση όταν του κοινοποι-
ήθηκε η προέγκριση ή όταν του κοινοποι-
ήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τον Ιούνιο του 2015;

Γιατί δεν κινητοποίησε τις υπηρεσίες του για να κινηθεί νομικά κατά της αδειοδότησης; Ας μην
ξεχνάμε ότι η Αντιπεριφέρεια διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες , περιβαλλοντικού ελέγχου και
νομικής υποστήριξης, οι οποίες δεν κινητοποιήθηκαν και δεν αντέδρασαν ως όφειλαν. Αυτές οι
υπηρεσίες με αυτά τα θέματα θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να ασχολούνται. Ζητήματα που
ξεπερνούν τα όρια του ενός δήμου, έχουν ευρύτερη περιφερειακή σημασία και όχι μόνο τοπι-
κή. Εκτός εάν θεωρούν ότι η ενασχόλησή τους πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο αδειών υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος !!!

Επιτέλους ας αποδείξει η Αντιπεριφέρεια με τις υπηρεσίες της ότι έχει λόγο ύπαρξης.
Ποιος αρνήθηκε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών ε-

πιπτώσεων; Αντίθετα εμείς το επισημάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ισχυριζόμαστε ότι αυ-
τό αποτελεί έναν επιπλέον λόγο που δεν δικαιολογεί την μετέπειτα αδράνεια της Αντιπεριφέρ-
ειας.

Όσο για τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό του κ. Αντιπεριφερειάρχη για «τα παιδία παίζει», του
τον επιστρέφουμε. Αυτό δεν μας αφορά.

Διοίκηση, Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικοί Φορείς και κάτοικοι ούτε παιδιά είναι, ούτε παίζουν.
Προασπίζονται τα συμφέροντά τους, περιφρουρούν το περιβάλλον και την υγεία τους.

Και αυτό, οι τοπικές κοινωνίες, το πετυχαίνουν με συσπείρωση. Αλλά συσπειρώνονται γύρω
από αυτούς που θεωρούν ότι είναι οι ικανότεροι να τους εκπροσωπήσουν και να υπερασπι-
σθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Τους άλλους τους περιφρονούν και δεν ασχολούνται μαζί τους.

Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του τόπου.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι συμπολίτες μας προσέτρεξαν σε εμάς, μας ζήτησαν το λόγο, δια-
μαρτυρήθηκαν και διεκδίκησαν από εμάς να τους υπερασπιστούμε.

Να είναι βέβαιοι ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε.

Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Σμηναγού
Ιωάννη Σακελλαρίου Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

ΟΔήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που είναι αφιερωμένη
στη μνήμη του Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου του Αριστοτέλους που θα γίνει την
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 & ώρα 12.00 στο ομώνυμο μνημείο στα Βίλια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρισάγιο στο Μνημείο του Σμηναγού Γιάννη Σακελλαρίου
Ελεγείο από τη Φιλαρμονική του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Χαιρετισμός της Δημάρχου, κ. Ιωάννας Κριεκούκη
Ομιλία από τον Σμήναρχο Ιπτάμενο ε.α. κ. Γκιόκα Παναγιώτη
Κατάθεση στεφάνων 
Ενός λεπτού σιγή
Εθνικός Ύμνος

Ιωάννης Σακελλαρίου του
Αριστοτέλους

Βαθμός : Σμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα : 21η

Μοίρα Διώξεως
Αεροσκάφος : PZL

P.24F/G

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1915 στα Βίλλια Αττικής.
Τον Οκτώβριο του 1932 κατατάχθηκε στο Τμήμα Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας. Απο-

φοίτησε τον Νοέμβριο του 1935 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού.
Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες της Αεροπορίας. Με την έκρηξη του Β' Παγκοσμίου Πολέ-

μου τοποθετήθηκε στην 21η Μοίρα Διώξεως.
Στις 2 Νοεμβρίου του 1940, ως αρχηγός σχηματισμού, ανέλαβε την αντιμετώπιση εχθρικών

αεροσκαφών που κατευθύνονταν εναντίον της πόλεως των Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια όμως
άνισης αερομαχίας (3 ελληνικά καταδιωκτικά - 15 ιταλικά καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά) το
αεροπλάνο του Σακελλαρίου, τύπου PZL, χτυπήθηκε από τα εχθρικά πυρά και κατέπεσε στην
περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων με αποτέλεσμα τον ηρωικό θάνατο του χειριστή.

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συνελήφθησαν 53χρονος
υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας της Στερεάς Ελλάδος για δωροληψία και

ηθική αυτουργία και 53χρονη ιδιώτης για άμεση συνέργεια σε δωροληψία
υπαλλήλου και αντιποίηση αρχής

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθησαν
(22-10-2015), το πρωί, 53χρονος υπάλληλος  Περιφερειακής Ενότητας της Στερεάς
Ελλάδας και 53χρονη ιδιώτης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για

δωροληψία, ηθική αυτουργία, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου και αντιποίηση α-
ρχής, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, είχε προηγηθεί καταγγελία, 36χρονου ημεδαπού, σύμφωνα με την οποία η 53χρ-
ονη, την οποία γνώρισε στο γραφείο του 53χρονου υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας,
αρχικά του συστήθηκε ως υπάλληλος και σε μετέπειτα στάδιο, επικοινώνησε μαζί του και α-
παίτησε το χρηματικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, προκειμένου να μεσολα-
βήσει στη διεκπεραίωση υπόθεσής του, σχετικά με καλλιεργημένη έκταση.

Μετά από διαπραγματεύσεις, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε στις τρεις χιλιάδες εκατό (3.100)
ευρώ και ακολούθως σε προγραμματισμένη συνάντηση, ο 36χρονος παρέδωσε στην 53χρ-
ονη, αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αφορούσαν στην υπόθεσή του. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα του παρέδιδε το τελικό έγγραφο, αφού προηγουμένως
λάμβανε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό. 

Στη συνέχεια, το πρωί (22-10-2015), ο 36χρονος συναντήθηκε με την 53χρονη έξω από το
κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, όπου της παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό
των (3.100) ευρώ, ενώ αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που επιτηρ-
ούσαν διακριτικά το χώρο, επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν την 53χρονη.

Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η 53χρονη, η οποία δεν είναι
υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας, είναι συμβία του 53χρονου υπαλλήλου, ο οποίος είχε
όντως την δυνατότητα να προβεί στη διεκπεραίωση της σχετικής υπόθεσης, τροποποιώντας
με παράνομο τρόπο καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική βάση του «Μητρώου». 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, βρέθηκαν στο γραφείο του 53χρονου, αντίγραφα των εγ-
γράφων, που είχε παραδώσει ο 36χρονος στην 53χρονη, ενώ στην κατοικία των συλληφθέν-
των βρέθηκαν έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση.

Δεύτερος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ο αθλ-
ητής των ΛΕΩΝΤΙΔΩΝ Ο Μιχάλης Ιωσηφίδης

Έπειτα από συγκλονιστική εμφάνιση και πετ-
υχαίνοντας δύο νίκες και μία ήττα, ο πρωταθλ-
ητής του συλλόγου μας Ιωσηφίδης Μιχάλης κα-

τέκτησε τη δεύτερη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Παίδων που διεξήχθη στη Τουρκία.

Ξεκίνησε νικώντας τον πρωταθλητή από τη Σερβία και α-
κολούθησε η νίκη απέναντι στο Βόσνιο πρωταθλητή που
του εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό. Εκεί βρέθη-
κε αντιμέτωπος με τον Τούρκο αθλητή, όπου μπροστά σε έ-
να φανατισμένο κοινό και έπειτα από ένα συναρπαστικό
αγώνα , που κρίθηκε στην κυριολεξία στο τελευταίο λεπτό,
ηττήθηκε τελικά με 4-2, αν και βρισκόταν ,μπροστά στο
σκορ μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο Μιχάλης αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού γε-
γονός που τον είχε κρατήσει πολλές μέρες εκτός προπονή-
σεων. Τη συγκλονιστική εμφάνιση του αθλητή μας αναγνώρισαν και οι τούρκοι προπονητές, οι
οποίοι έσπευσαν μετά τον αγώνα να του δώσουν συγχαρητήρια.

Αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια τόσο στον Μιχάλη όσο και στον προπονητή του,
τον Αποστόλου Νίκο που τον συνοδεύεσαι στους αγώνες.

Μετά τους αγώνες ο προπονητής της ομάδος Αποστόλου Νικόλαος δήλωσε: Μέσα σε λίγες
μέρες άλλος ένας αθλητής της ομάδος μας, μας κάνει υπερήφανους. Μετά το μετάλλιο του Πα-
παδάτου στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήρθε η σειρά του Ιωσηφίδη να φέρει μια μεγάλη ε-
πιτυχία για τη χώρα μας . Ο Μιχάλης έδωσε όλη την ψυχή του και μας έκανε περήφανους με την
εμφάνιση του. Όλοι ξέραμε ότι είχε πρόβλημα στο γόνατο του και τελευταία στιγμή αποφ-
ασίστηκε να πάρει μέρος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, έχασε το Χρυσό μετάλλιο στα τελευταία
δευτερόλεπτα του αγώνα, με αντίπαλο τον Τούρκο πρωταθλητή μέσα σε ένα κατάμεστο και φ-
ανατισμένο κοινό. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που έχω αθλητές σαν τον Μιχάλη που δόξα-
σε την ομάδα μας και την πατρίδα μας. Η ομάδα της πάλης των Άνω Λιοσίων δήλωσε παρών
για μια ακόμη φορά σε μεγάλη διοργάνωση, συνεχίζουμε τον αγώνα μας βγάζοντας μεγάλους
αθλητές και σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. 

Ο Ιωσηφίδης δήλωσε: Μετά από μια μεγάλη μέρα κατάφερα να ανεβώ στο βάθρο κατακ-
τώντας τη 2η θέση. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τον προπονητή μου κ. Νικό που με στήρ-
ιξε, πίστεψε σε έμενα και με βοήθησε να φτάσω έως εδώ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την οι-
κογένεια μου τους φίλους μου και τους συναθλητές μου που με υποστήριξαν και με βοήθησαν
σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Νιώθω ευλογημένος που έχω τέτοιους ανθρώπους κοντά
μου να με υποστηρίζουν. 

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ.του συλλόγου συγχαίρει τον Πρωταθλητή Ιωσηφίδη Μιχάλη για
την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων που διεξήχθη στη Το-
υρκία αλλά και τον προπονητή Αποστόλου Νίκο , ο οποίος αποτελεί τον στυλοβάτη όλης αυτής
της προσπάθειας , όχι μόνο για την μεγάλη τους επιτυχία αλλά και για την ταπεινότητα την ο-
ποία επιδεικνύουν.



Τι προβλέπει το νέο μισθολόγιο στο
Δημόσιο - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Σαρωτικές αλλα-
γές έρχονται
στις αποδοχές

των δημοσίων υπαλλή-
λων, με το νέο μισθολό-
γιο, η διαμόρφωση του
οποίου βρίσκεται στην
τελική ευθεία.

Κερδισμένοι του νέου
μισθολογίου θεωρούνται
όσοι τα τελευταία χρόνια
είδαν τις απολαβές τους
να «κολλάνε» και να
μειώνονται, καθώς θα
τους αποδοθούν οι
μισθολογικές ωριμάν-
σεις. Αντιθέτως, χαμένοι
θα είναι οι υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, οι οποίοι θα δουν τις αποδοχές
τους να «παγώνουν», λόγω της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα, οπότε εκτιμάται
ότι θα έχει συμφωνηθεί σε όλες τις λεπτομέρειες με τους εκπροσώπους των δανειστών,
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το μνημόνιο. Το
νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου, προκειμένου να εφαρμοστεί από τις
αρχές του 2016.

Τι ζητούν οι δανειστές
Στην αποσύνδεση του μισθολογίου από το βαθμολόγιο κατέληξαν, σύμφωνα με πληρ-

οφορίες ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερνα-
ρδάκης, και το κουαρτέτο, οι οποίοι είχαν τετ α τετ την εβδομάδα που πέρασε.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι μισθολογικές αυξήσεις θα αποδίδονται βάσει των
ετών προϋπηρεσίας και όχι βάσει του βαθμού κάθε υπαλλήλου, ενώ η βαθμολογική εξέ-
λιξη θα αφορά μόνο τη δυνατότητα που θα έχουν οι εργαζόμενοι να αναλάβουν θέσεις
ευθύνης και όχι αντίστοιχη αύξηση στους μισθούς τους.

Την ίδια ώρα, το κουαρτέτο προτείνει εξομοίωση των παροχών εκτός μισθού, όπως
εφάπαξ, εκτός έδρας, οδοιπορικά και αποζημιώσεις με όσα ισχύουν στην ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Βερναρδάκη, οι εκπρόσωποι των δανει-
στών κατέστησαν σαφές ότι το θέμα του μισθολογίου, αλλά και αυτά της αξιολόγησης,
της επιλογής προϊσταμένων και της θεσμοθέτησης μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας,
είναι πολύ πιθανόν να αποτελέσουν προαπαιτούμενα στην επόμενη φάση αξιολόγησης.
Παράλληλα, διεμήνυσαν στον αρμόδιο υπουργό πως τα παραπάνω πρέπει να ψηφι-
στούν το συντομότερο.

Έτσι, συμφωνήθηκε το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση, την επιλογή προϊσταμένων
και τον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση έως το
τέλος Νοεμβρίου.

Όσον αφορά το περιεχόμενο των νομοσχεδίων, οι θεσμοί φέρεται να έχουν εγκρίνει
τον «βασικό κορμό» και όπως διαβεβαίωναν πηγές του υπουργείου, αυτό που απομέ-
νει είναι να εγκριθούν το κείμενο και οι μεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερα στα ζητήματα της
επιλογής των στελεχών του Δημοσίου, δεδομένου ότι οι αλλαγές θα γίνουν κλιμακωτά
από τον Δεκέμβριο και μέχρι τα τέλη του 2016.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κυβέρνηση και θεσμοί συμφώνησαν να υπάρξει περαι-
τέρω τεχνική βοήθεια ως προς την κατάρτιση των νομοσχεδίων, προκειμένου η ελληνι-
κή πλευρά να ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή εμπειρία.

6-θριάσιο Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αερ-
οπορίας 2015

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι τετραήμερος και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμ-
βρίου 2015.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασμού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, θα λειτουργεί στα-
τική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευμένο προσωπικό
θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοι-
νωνική προσφορά και την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόληψη και
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιμη για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:
• Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (13:00– 17:00)

Κατρούγκαλος: Συγχώνευση συντάξεων
ή ρήτρα μηδενικού ελλείμματος

Είναι προτιμότερο να
υπάρξει συγχώνευση
κύριας και επικουρικής

σύνταξης και να διασφαλιστεί το
εισόδημα των συνταξιούχων
από το να εφαρμοστεί η ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος, δηλώνει
ο υπουργός Εργασίας Γιώργος
Κατρούγκαλος, αφήνοντας
όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να
μειωθούν συντάξεις κάτω από
1.000 ευρώ στο άθροισμα κύρ-
ιας και επικουρικής.

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται για
την προστασία των χαμηλότερων συντάξεων. Δεν μπορούμε να θέσουμε κάποιο όριο
από τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε φάση ποσοτικοποίησης των διάφορων σεναρίων και ο
στόχος μας είναι να θέσουμε τον πήχυ της προστασίας όσο ψηλότερα γίνεται» αναφέρ-
ει σε συνέντευξή του στη Realnews.

Για την εθνική σύνταξη, ο κ. Κατρούγκαλος επισημαίνει ότι θα καταβάλλεται σε όλους
τους ασφαλισμένους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με χρηματοδότηση από τη φορο-
λογία. «Η εθνική σύνταξη δεν θα έχει χαρακτήρα προνοιακής καταβολής. Θα τη λαμβά-
νουν όσοι έχουν θεμελιώσει το ελάχιστο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα έχουν δηλαδή 15
έτη ασφάλισης. Οι ανασφάλιστοι θα προστατεύονται μέσω της πρόνοιας. Οι τελικές
κυβερνητικές αποφάσεις, πάντως, θα ληφθούν εντός των επόμενων ημερών, εφόσον
ληφθεί υπόψη και ο σχετικός δημόσιος διάλογος» δηλώνει.

Αναφερόμενος στο ΕΚΑΣ, ο κ. Κατρούγκαλος σημειώνει ότι «μέσω του νέου τρόπου
υπολογισμού των συντάξεων θα δούμε πώς θα συνδυαστεί με την κοινωνική προστασία
των ασφαλισμένων».

Όσον αφορά στο έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων, ο κ. Κατρούγκαλος το υπο-
λογίζει στο 1,8% του ΑΕΠ, αλλά σημειώνει ότι αν συνυπολογιστούν τα χρήματα που
οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ και τις καθυστερούμενες συντάξεις, τότε το έλλειμμα ξεπερνά το
3% και αγγίζει το 4% του ΑΕΠ. «Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκουμε να περιορίσουμε το
τεράστιο αυτό έλλειμμα, αλλά και τη διόγκωσή του στο μέλλον» επισημαίνει.

Ο υπουργός αναφέρεται και στο ποσοστό αναπλήρωσης λέγοντας ότι ο τρόπος υπο-
λογισμού του «θα γίνει με στόχο να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα. Οπωσδήποτε,
θα πρέπει να βρούμε και νέους πόρους ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων και να
εντείνουμε την προσπάθεια καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής» προσθέτει.

Τέλος, για τον ΟΓΑ ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρει ότι η αύξηση των εισφορών θα γίνει
κλιμακωτά, επισημαίνει ότι το εφάπαξ είναι εκτός μεταρρύθμισης, δηλώνει ότι είναι υπό
συζήτηση η δημιουργία ενός ασφαλιστικού φορέα και τονίζει ότι οι δανειστές «κατ΄αρχήν
έχουν αποδεχθεί την ιδέα της μεταρρύθμισης ως συνολικό ισοδύναμο των επιμέρους
μνημονιακών δεσμεύσεων.

«Την τελευταία τους λέξη θα την ακούσουμε μόλις έχουμε ποσοτικά στοιχεία» τονίζει.

Τσίπρας: Αναγκαία συμφωνία και με
την Τουρκία για το προσφυγικό

Την ανάγκη εξεύρεσης ευρωπαϊκής λύσης
στο προσφυγικό ζήτημα υπογράμμισε την
Κυριακή από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπο-

υργός Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στη «μίνι»
Σύνοδο Κορυφής που συγκάλεσε ο πρόεδρος της
Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για το προσφυγικό. 

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να γίνει επιμερι-
σμός των ευθυνών μεταξύ των χωρών-μελών της
ΕΕ, ενώ άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε η Τουρκία στη μίνι Σύνοδο,
παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραμματίζει.

«Δυστυχώς μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να βρεθεί λύση, λόγω της στάσης που κρα-
τούν ορισμένες χώρες» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να γίνει επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των χωρών-μελών και προς αυτό το
σκοπό η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή για τη σημερινή συνάντηση είναι θετι-
κή.

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προσκλήθηκε στη σημερι-
νή συνάντηση, παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σε αυτήν την συνάντηση.
Όπως είπε, όλοι γνωρίζουν ότι στην άλλη άκρη της λεγόμενης οδού των Βαλκανίων
υπάρχει μια «είσοδος». 

«Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με τη χώρα εισόδου, φοβάμαι ότι θα είναι
δύσκολη η εξεύρεση λύσης» τόνισε.

Επισήμανε, δε, πως η Ελλάδα από την πλευρά της θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να είναι
εποικοδομητικές οι σημερινές συζητήσεις, προς την κατεύθυνση μιας προσπάθειας να
μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές και να επιλυθεί το ανθρωπιστικό αυτό πρόβλημα.

Ερωτηθείς για την προετοιμασία των κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης προ-
σφύγων (hotspots) στην Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η χώρα θα εκπληρώσει
εγκαίρως τις δεσμεύσεις της. Όπως ανέφερε ως το τέλος του χρόνου, πέντε hotspots θα
είναι έτοιμα στα νησιά. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το hotspot της Λέσβου θα είναι έτοιμο ως το τέλος του
Νοεμβρίου και ότι ως τα μέσα Δεκεμβρίου θα λειτουργούν και τα υπόλοιπα τέσσερα
hotspots. Τόνισε, ωστόσο, ότι και οι άλλες χώρες θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες
τους σε αυτό το ζήτημα.
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Tακτική Συνεδρίαση, του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/10, σας προσκαλώ να
προσέλθετε στην εικοστή  όγδοη  (28η ), Tακτική Συνεδρίαση, του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Σώματος, στο

Δημαρχείο (Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, 1ος όροφος), στις 26 Οκτωβρίου 2015, ημέρα
Δευτέρα, και ώρα 12:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα
συνημμένα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο : Έγκριση  9ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2015.Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.                                                    

Θέμα 2ο : Έγκριση  10ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2015.Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.                                                    

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ  (2) ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.                                                    

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ »  Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.                                                    

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ »Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.                                                    

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο
: «ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΕΛΩΝ».  

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.                                                    
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
( πλυντήριο, λιπαντήριο, δεξαμενές, καύσιμα )»  .
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο

:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ »,  
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης  με τίτλο :

«ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ »  .Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο :«
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ  »,  .

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΙΑΣ »  .
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ »  .
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ »  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»  

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ»  
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο :«

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ   »,

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο

:« ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ  » .
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο :«

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ κ.λ.π.
ΜΗΧΑΝΩΝ».Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»  
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο

: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 23ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής»              

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνε-
δρίαση την  Τρίτη  27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατά-
στημα Ελευσίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση

στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00 € για την προμήθεια
εργαλείων και αναλωσίμων υλικών.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης Πρόχει-
ρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων υλικών.

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νησίδων στην οδό Θριασίου από την οδό Ηρώων Πολ-
υτεχνείου έως την οδό Πανόρμου».

4. Ορισμός Νομικού Εκπροσώπου για τον καθορισμό από τα αρμόδια δικαστικά
όργανα, τιμής μονάδος στην περιοχή «Αεροδρόμιο» για την οποία έχει κυρωθεί η 2/2010
Πράξη Εφαρμογής.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 430,66 € για την επιστροφή
αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών αποχέτευσης.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.100,00 € για την προμήθεια
εφαρμογών Μηχανογράφησης του Δήμου.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.104,50 € για την συντήρηση
και επισκευή μηχανημάτων του Δημοτικού ΚΔΑΥ.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.489,50 € για την συντήρηση
και επισκευή μηχανημάτων του Δημοτικού ΚΔΑΥ.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 66,12 € για την επιστροφή αχρ-
εωστήτως εισπραχθέντων τελών για εισφορά γης σε χρήμα.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.793,30 € για την συντήρηση
και επισκευή πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ελευσίνας.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 369,00 € για έξοδα ενημέρω-
σης και προβολής των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ECOMOBILITY & FREE MOBILITY

ΟΔήμος Ελευσίνας σε
συνεργασία με το
ECOCITY συμμετέχει

στην εκστρατεία ECOMOBILITY
Οικολογική Μετακίνηση 2015-
2016 , που απευθύνεται σε ομά-
δες μαθητών της Τρίτης Τάξης
Γυμνασίων της Τυπικής
Εκπαίδευσης & στην εκστρατεία
FREE MOBILITY  που απευθύνε-
ται στους Εκπαιδευτικούς και
στους μαθητές των Ειδικών Σχο-
λείων.

Η εκστρατεία είναι ένα πολυβραβευμένο πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με σκοπό την
ενεργοποίηση των νέων μας στον εντοπισμό προβλημάτων που προκαλούν οι συνήθει-
ες μετακίνησης των πολιτών στην πόλη της Ελευσίνας.

Σε πρώτη φάση, την Τετάρτη 21/10/2015 καλέστηκαν οι Διευθυντές των Γυμνάσιών
Τυπικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας & Μαγούλας, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας στο Δημαρχείο Ελευσίνας, προκειμένου να  ενημερωθούν
για εκστρατεία.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα προβλήματα που προ-
καλούνται στην λειτουργία της πόλης από τις συνθήκες και τις συνήθειες μετακίνησης των
πολιτών και να ευαισθητοποιήσουν την Τοπική Κοινωνία, για την ανάγκη ελεύθερης πρό-
σβασης σε όλα τα κτήρια και στο κέντρο της πόλης , καθώς την ανάγκη βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των κατοίκων στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνησης στην πόλη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρο-
νική σελίδα  www.ecomobility.gr 

Έκκληση για ενίσχυση του Δημοτικού
Φροντιστηρίου 

Σύντομα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2015-2016 - για 4η
χρόνια - για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει
σκοπό να συμβάλλει στην υποστήριξη μαθητών των οποίων οι οικογένειές τους

έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. 

Παρά την ανταπόκριση αρκετών φροντιστηρίων της πόλης μας να εντάξουν στο
δυναμικό αυτούς τους μαθητές η ζήτηση για ενισχυτική βοήθεια παιδιών παραμένει
μεγάλη.

Στην προσπάθειά μας να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες καλούμε δάσκαλους,
καθηγητές και φοιτητές που  μπορούν  να συμβάλουν εθελοντικά στην λειτουργία του
προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο
210-5537216 από τις 9:00π.μ  έως τις 15:00 μ.μ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
grprog@elefsina.gr.

Ευχαριστούμε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν στο πρώτο μας κάλεσμα και εκ των
προτέρων όσους θα προστρέξουν σ' αυτή την έκκλησή μας.
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Σάλλας: Όχι στους πλειστηριασμούς
α’ κατοικίας

Κάθετα αντίθετος στην
άρση των πλειστηρια-
σμών για ακίνητα που

χρησιμοποιούνται ως α’ κατοικία
εμφανίστηκε ο πρόεδρος της
Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης
Σάλλας. Αντίθετα, ο κ. Σάλλας
προτείνει την πληρωμή ενός
μικρού ποσού από το σύνολο
των δανειοληπτών, ξεκαθα-
ρίζοντας ταυτόχρονα ότι η άρση
των πλειστηριασμών δεν συμφ-
έρει τις τράπεζες.

Αναλυτικά, απαντώντας σε ερώτηση για το αν είναι αντίθετος με την άρση των πλει-
στηριασμών, τόνισε πως διαφωνεί «για οικονομικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους.
Η έναρξη διαδικασίας πλειστηριασμών στην α’ κατοικία καταλήγει να είναι σε βάρος των
τραπεζών. Η συμβολική καταβολή όμως ενός μικρού ποσού όπως είπα που μπορεί να
γίνεται με παρακράτηση από μισθό, σύνταξη, επίδομα κλπ. είναι δίκαιη και αντικειμενι-
κή. Είμαι απόλυτα αντίθετος να στερηθούν τα σπίτια τους βιοπαλαιστές, μικροσυντα-
ξιούχοι και άνεργοι και να επωμισθούν ένα τέτοιο βάρος, ηθικό και οικονομικό, οι τρά-
πεζες».

Προσέθεσε μάλιστα ότι «γίνεται πολύς λόγος και για το ύψος των αξιών των κατοικιών
αν είναι στις 120.000 ή στις 250.000 ευρώ που θα πρέπει να απαλλάσσονται από πλει-
στηριασμούς. Το σημερινό ύψος κάθε δανείου αυτής της κατηγορίας είναι κατά συντρι-
πτική πλειοψηφία κάτω από 100.000 ευρώ, ανεξάρτητα από την αξία του σπιτιού ή του
αρχικού ύψους του δανείου. Πιστεύω πως το όριο που είχε υιοθετηθεί στο παρελθόν,
ως αξία σπιτιού, δεν έχει νόημα ν’αλλάξει, πρέπει να παραμείνει το ίδιο».

Αντί της άρσης των πλειστηριασμών και προκειμένου να μην υπάρξει πλήρης
ασυδοσία, ο κ. Σάλλας προτείνει «όσο διαρκεί η κρίση, ακόμα και αυτοί που έχουν εισο-
δήματα κάτω από ένα ορισμένο ύψος, να πληρώνουν κάτι μικρό και συμβολικό, πάντο-
τε μιλώντας για την α’ κατοικία. Ας πούμε 1,2% επί του υπολοίπου του δανείου μπορεί
να καταβάλλεται για να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση έναντι εκείνων που νοικιάζουν
σπίτια από ιδιώτες και βρίσκονται ενδεχομένως στην ίδια ή χειρότερη εισοδηματική ή
περιουσιακή κατάσταση. Έτσι αν το υπόλοιπο δανείου κάποιου σήμερα είναι ας πούμε
100.000 ευρώ, ποσό που είναι πάνω από τον μέσο όρο δανείου των δανειοληπτών α’
κατοικίας, θα επιβαρύνεται το πολύ με 1.200 ευρώ το χρόνο ή με 100 ευρώ το μήνα,
υποκαθιστώντας το όποιο επιτόκιο, με παράλληλη αναστολή των δόσεων του κεφα-
λαίου».

Όπως εξηγεί, με την πρόταση αυτή θα αποκατασταθεί μίας μορφής κοινωνική δικαι-
οσύνη, έναντι όσων δεν έχουν κατοικία και πληρώνουν ενοίκιο, καθώς επίσης και έναν-
τι των συνεπών δανειοληπτών, που αισθάνονται ιδιαίτερα αδικημένοι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, η άρση των πλειστηριασμών δεν συμφέρει ούτε
τις ίδιες τις τράπεζες. «Οι τράπεζες θα έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος εφαρμόζοντας τη
διαδικασία των πλειστηριασμών και μάλιστα στις σημερινές πολύ χαμηλές τιμές των ακι-
νήτων. Πέραν του γεγονότος ότι αυτό αποτελεί μία μεγάλη κοινωνική αδικία προκαλεί
και ζημία στις τράπεζες. Αν όλα αυτά τα δεκάδες χιλιάδες ακίνητα περιέλθουν στις τρά-
πεζες, θα εκμηδενιστεί η αξία τους. Κόστη συντήρησης, φύλαξης κλπ.»

Αντίθετα, θεωρεί ότι η επιμονή των θεσμών έγκειται στην επιδίωξή τους για περιορι-
σμό του «ηθικού κινδύνου» (moral hazard). Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, τα
στεγαστικά δάνεια έχουν το μικρότερο πρόβλημα.

Τέλος, ο κ. Σάλλας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος αναφορικά με την ανακεφαλαιο-
ποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως δήλωσε, «η Τράπεζα Πειραιώς, εδώ και αρκετές
εβδομάδες έχει ξεκινήσει επικοινωνία με σημαντικό αριθμό διεθνών θεσμικών επεν-
δυτών, οι οποίοι έχουν αξιολογήσει σε βάθος τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας
και τις προοπτικές της. Όπως διαπιστώνεται από τη Διοίκηση της Τράπεζας, έχει
εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς ξένους θεσμικούς επενδυτές για την
συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με δεδομένο το ισχυρό αυτό ενδιαφέρον υπάρχει βάσιμη αισιοδοξία ότι θα υπερκαλ-
υφθεί η απαιτούμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στις όποιες κεφαλαιακές ανάγκες
προκύψουν με βάση το βασικό σενάριο του stress test».

Πάνω από τα 1.000 ευρώ το
«κούρεμα» στις συντάξεις

Αναπόφευκτο παραμένει
το «κούρεμα» των
συντάξεων άνω των

1.000 ευρώ, ενώ δεύτερες σκέ-
ψεις επικρατούν στην κυβέρν-
ηση για τη διατήρηση των επικο-
υρικών συντάξεων, όπως και για
την αυτόνομη λειτουργία του
ΟΓΑ, εκτός του υπερταμείου
ΙΚΑ. 

Το τελικό σχέδιο για το Ασφα-
λιστικό βρίσκεται στο τραπέζι
των συνομιλιών με τους εκπρ-
οσώπους των δανειστών και αναμένεται να οριστικοποιηθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο εντός της εβδομάδας, μετά την οριστικοποίηση των μετρήσεων των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων που αποφέρουν διάφορα σενάρια μέτρων. 

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, η κυβέρνηση με τα μέτρα φιλοδοξεί να εξοικονο-
μήσει 1,8 δισ. ευρώ επικεντρώνοντας για την επίτευξη του στόχου στις μειώσεις των
συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, όπως και στον επανυπολογισμό του συνόλου των
συντάξεων με νέα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία θα είναι υψηλότερα
(π.χ., 75%) για όσους λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ και θα μειώνονται
σταδιακά στο 65% ή και στο 55% για όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις. 

Πάντως οι εκτιμήσεις όσων ασχολούνται με το Ασφαλιστικό αναφέρουν ότι για να επι-
τευχθούν οι μειώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη που προσδοκά η κυβέρνηση θα πρέ-
πει οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ να περικοπούν περίπου 13%-14%.

Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει τις οριζόντιες μειώσεις και γι’ αυτόν τον λόγο επιχει-
ρεί μια γενικευμένη μεταρρύθμιση του συστήματος προκειμένου να εξοικονομήσει τα
ποσά που απαιτούνται με αρχή τα ταμεία ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Έτσι το υπουργικό συμβούλιο εντός των επομένων ημερών θα πρέπει να αποφασίσει
για ζητήματα που έχουν τεθεί από το υπουργείο Εργασίας χωρίς να έχουν οριστικοποι-
ηθεί.

Αυτά είναι: 
1. Ενοποίηση κύριας και επικουρικής σύνταξης. Εφόσον τελικώς υιοθετηθεί το μέτρο,

θα οδηγήσει στην κατάργηση των επικουρικών ταμείων τα οποία ενσωματώνονται στα
ταμεία κύριας ασφάλισης και στην ουσία καταργεί τις επικουρικές συντάξεις. 

2. Επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων (περίπου 2.600.000 παροχές)
με βάση τους νέους μειωμένους συντελεστές, γεγονός που θα οδηγήσει σε μειώσεις ως
και 30%. 

3. Το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι κλιμακωτό και θα συνδεθεί με το ύψος της
σύνταξης και με βάση το επικρατέστερο σενάριο αναμένεται να κυμαίνεται από 55% ως
75%, ανάλογα με την αμοιβή του ασφαλισμένοι. Π.χ., δεν θα ισχύει το ίδιο ποσοστό
αναπλήρωσης για αμοιβές 700 ευρώ με αντίστοιχες 4.000 ευρώ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο
«ισοπεδώνει» το σύστημα προς τα κάτω και αποτελεί αντικίνητρο για την ασφάλιση των
υψηλών αμοιβών αφού δεν θα υπάρχει προσδοκία ανταπόδοσης. 

4. Επίσης συζητείται η επιβολή αυστηρότερου πλαφόν για τις περιπτώσεις συντα-
ξιούχων που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις. Το πλαφόν ενδέχεται να τεθεί
στις 2.500 ευρώ (αντί των 3.600 ευρώ σήμερα). 

5. Οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν και για το ύψος της εθνικής σύνταξης, το οποίο
προτείνεται να είναι στα 390 ευρώ, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ (ξεκινά το 2016
και ολοκληρώνεται το 2019), όπως και για την καθιέρωση ενιαίόυ ποσοστού εισφορών
για το σύνολο των μισθωτών. 

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό η ασφαλιστική μεταρρύθμιση τοποθετείται εντός
του Νοεμβρίου και περιλαμβάνει: αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μειώσεις
συντάξεις ενιαίες εισφορές αλλά και αναζήτηση «νέων πόρων» για τη στήριξη του
συστήματος.

Στους δρόμους της Αθήνας από Δευτέρα
οι δημοτικοί αστυνομικοί

Έπειτα από δύο
χρόνια απου-
σίας, οι δημοτι-

κοί αστυνομικοί επιστρέφ-
ουν στους δρόμους της
Αθήνας.

Από τη Δευτέρα, 26
Οκτωβρίου, οι δημοτικοί
αστυνομικοί θα
βεβαιώνουν παραβάσεις
και θα επιβάλλουν τα
αντίστοιχα πρόστιμα και
κυρώσεις για: παραβίαση
της ελεγχόμενης στάθμευ-
σης, παράνομη και αντικοινωνική στάθμευση σε πεζόδρομους, πλατείες και ράμπες
ΑμεΑ, παράνομη κατάληψη δημοσίου χώρου με τραπεζοκαθίσματα κ.ά.

Η Δημοτική Αστυνομία θα δέχεται τις καταγγελίες των πολιτών μέσω της Γραμμής του
Δημότη, στον τετραψήφιο αριθμό 1595, όλο το εικοσιτετράωρο και μέσω e-mail στο
tep@cityofathens.gr.
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Κυλιόμενες 24ωρες απεργίες αρχίζουν από τη
Δευτέρα οι φαρμακοποιοί σε όλη την Ελλάδα

Οι φαρμακοποιοί αντι-
δρούν στα σχέδια της
κυβέρνησης για το

ιδιοκτησιακό-μετοχικό καθεστώς
των φαρμακείων.

Σε 24ωρες κυλιόμενες απε-
ργίες προχωρούν οι φαρμακο-
ποιοί σε όλη την Ελλάδα, αρχής
γενομένης από την ερχόμενη
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου, αντι-
δρώντας στα σχέδια της
κυβέρνησης για το ιδιοκτησιακό-
μετοχικό καθεστώς των φαρμα-
κείων.

Σε ανακοίνωσή του μετά τη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα σήμερα Σάββατο, ο
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καυτηριάζει «υπό έκδοση υπουργική απόφαση
που καταλύει την φαρμακευτική περίθαλψη προς όφελος των οικονομικών συμφερόν-
των και σε βάρος της Υγείας του ελληνικού λαού».

Η έναρξη των απεργιών θα συνοδευτεί από συγκέντρωση διαμαρτυρίας που των
Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά έξω από το υπουργείο Υγείας, την Δευ-
τέρα στις 13:00 το μεσημέρι.

Κατά τις απεργίες θα λειτουργούν εφημερεύοντα φαρμακεία.

Νεκροί γυναίκα και δύο παιδιά σε ναυά-
γιο ανοιχτά της Λέσβου

Γύρω στις 06:00
το πρωί πλα-
στική λέμβος με

63 επιβαίνοντες ανα-
τράπηκε στη διάρκεια
αποβίβασης των μετα-
ναστών. Η λέμβος
προσέκρουσε σε
βράχια λόγω των θυελ-
λωδών ανέμων που
πνέουν στην περιοχή,
στο Καρά Τεπέ, στις
ανατολικές ακτές του
νησιού.

Συνολικά, 53 άτομα
κατάφεραν να βγουν
στην ακτή, ενώ έχουν
ανασυρθεί τρεις σοροί,
εκ των οποίων δύο
αφορούν σε ανήλικα
παιδιά -ένα δίχρονο κοριτσάκι και ένα επτάχρονο αγοράκι- και μία 32χρονη γυναίκα.

Οι ναυαγοί που βγήκαν στην ακτή δήλωσαν ότι αρκετοί ακόμη πρόσφυγες που επέ-
βαιναν στη βάρκα έπεσαν στη θάλασσα.

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό των επτά αγνοουμένων διε-
ξάγει η Ακτοφυλακή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας,
ελικόπτερο του FRONTEX, πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής, σκάφος του FRONTEX καθώς και περιπολικά οχήματα από ξηράς.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και οι άνεμοι πνέουν 6 - 7 μποφόρ βόρ-
ειοι - βορειοανατολικοί.

Ελαστικά τα πρόστιμα για
ανασφάλιστη εργασία

Στην αναθεώρηση
του θεσμικού
πλαισίου επιβολής

προστίμων για την ανασφ-
άλιστη εργασία προχωρά
το υπουργείο Εργασίας,
στο πλαίσιο της ευρύτερης
υποχρέωσης που
προκύπτει και από το 3ο
μνημόνιο για την κατάρτιση
ολοκληρωμένου σχεδίου
δράσης κατά της αδήλωτης
εργασίας, που τα τελευταία
χρόνια κυμαίνεται από 19%
έως 24%.

Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες της Καθημερ-
ινής, στον πυρήνα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, που θα πρέπει να έχουν ολοκ-
ληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, βρίσκεται ο επανασχεδιασμός όλου του συστήματος
προστίμων, προκειμένου να μειωθούν και να συνδεθούν με «ρήτρα απασχόλησης».

Κεντρικός στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι ο δραστικός περιορισμός της ανα-
σφάλιστης εργασίας και κατά συνέπεια η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου και κυρίως
των ασφαλιστικών ταμείων. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μείω-
σης των προστίμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες, που για πρώτη φορά δια-
πιστώνεται πως απασχολούν ανασφάλιστους, θα προχωρούν στην άμεση ασφάλισή
τους.

«Συζητάμε να τροποποιήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης σε πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις, κατανοώντας ότι τα πολύ υψηλά πρόστιμα είναι επιβαρυντικά για τη συνολική
τους λειτουργία» δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης. Αλλωστε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,
μόλις το 25% των προστίμων για ανασφάλιστη εργασία πληρώνεται άμεσα, και μάλιστα
με έκπτωση 30%, ενώ τα υπόλοιπα στην πλειοψηφία τους θα καταλήξουν είτε στα ληξι-
πρόθεσμα είτε στα δικαστήρια. Να σημειωθεί ότι οι ποινές επιβάλλονται άμεσα, επιτό-
πια και κατά «δέσμια αρμοδιότητα» του ελεγκτή, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβα-
ση, ενώ τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί και ανέρχονται στο 18πλάσιο του κατώτα-
του μισθού, δηλαδή 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης, το υπουργείο Εργασίας προωθεί επίσης αλλα-
γές στις διαδικασίες επίλυσης εργατικών διαφορών που διενεργούνται από το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τις συμφιλιωτικές διαδικασίες που πραγματοποι-
ούνται στο υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Νεφελούδη, αυτό που επιδιώκει το
υπουργείο είναι η αυστηροποίηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας, καθώς και η νομική
κατοχύρωσή της, προκειμένου να δεσμεύει με κάποιο τρόπο τα δύο μέρη και να μην
παραβιάζεται την επόμενη μέρα. Σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης αναζ-
ητούνται τρόποι που θα οδηγήσουν στην επίσπευση της εκδίκασης των αστικών διαφ-
ορών για εργατικά θέματα, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Παράλληλα, επανεξετάζεται συνολικά ο ελεγκτικός μηχανισμός, με δεδομένη μάλιστα
την έλλειψη προσωπικού στο ΣΕΠΕ. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υπο-
γραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια ελέγχων από μεικτά κλιμάκια
του ΣΕΠΕ, της ειδικής υπηρεσίας του ΙΚΑ ΕΥΠΕΑ και της οικονομικής αστυνομίας, με
κατεύθυνση στο άμεσο μέλλον, να δημιουργηθεί ένα κοινό σώμα ελέγχου οικονομικών,
φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή θα διαδραματίσει η ενοποίηση των πληροφορ-
ιακών συστημάτων των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, με στόχο να υπάρχει
μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αγορά εργασίας συνολικά. Εντός του επόμενου δια-
στήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος
Εργάνη, στο οποίο καταγράφονται οι ροές απασχόλησης (προσλήψεις, απολύσεις,
οικειοθελείς αποχωρήσεις), με τον ΟΑΕΔ και με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα του ΣΕΠΕ. Μόλις ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του συστήματος Εργάνη με τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
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Η Δύναμη 3-1 τον Ικαρο
Νεοκτίστων…

Στο γειτονικό
ντέρμπι η Δύναμη
Α σ π ρ οπ ύ ρ γ ο υ

επικράτησε του Ικάρου
Νεοκτίστων με 3-1.

Τα τέρματα της ομάδος
του Γιώργου Γεωργιάδη
σημείωσε ο Ιούλιος Λαμ-
πρινάτος ( 24’΄,42’),
Συμεωνίδης(πέναλτι). Για
λογαριασμό της ομάδος
του Ζαχαρία Ιωάννου
σκόραρε ο Ντεκράν 84’.

Διαιτητής Χρόνης.
Βοηθοί: (Μηλιώνης-Μάντης).

ΔΥΝΑΜΗ : Σιδηρόπουλος, Εριχίδης, Νικολαΐδης., Λαμπρινάτος Γ(14’ Χιονίδης Γ., 81’
Κόκκινος) Κοντουράρου, Τυρεκίδης, Λακάι, Μυρσινιάς , Λαμπρινάτος Ι. Συμεωνίδης ,
Σοϊλεμετζίδης( 76’ Κεσίδης) .

ΙΚΑΡΟΣ : Ζερζελίδης, Χριστοδουλίδης, Μυλωνάς, ( 61’ Ντεκράν ) ,Μιχαηλίδης , Διο-
λέτης, Αντωνίου( 81’ Αργυρός) Σότα, Θανάσης( 46’Θωμόγλου) Κάτσος, Μπετσόλι, Μάμ-
μας.

Ο Ιωσηφίδης καθάρισε για τον
Θρασύβουλο 1-0 τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

ΟΘρασύβουλος
με τέρμα που
σημείωσε δέκα

λεπτά πριν το τέλος της
αναμέτρησης  έκαμψε την
αντίσταση του ΠΑΟΚ Μάν-
δρας 1-0.

Το νικητήριο τέρμα που
έδωσε το τρίποντο στην
ομάδα του Γιώργου Ανα-
νιάδη σημείωσε ο
Ιωσηφίδης. Οι γηπεδούχοι
στο 65' είχαν δοκάρι με τον
Σφακιανάκη.

Απο το 84' ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λάσκου(δεύτερη
κίτρινη).

Διαιτητής Νάκος. Βοηθοί: Ντζουροπάνος-Καπρέτσος).
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ : Τζωρτζινάκης, Σφακιανάκης( 88’ Περιστέρης) Δήμας( 78’ Νασάι)

Ρόδης Λ., Λουκάς, Ρόδης Δ., Κατσίκης, Γουργιώτης ( 75’ Καψάλας) Σκαμαντζούρας
Μπρέμπος , Ιωσηφίδης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Τσέπερης, Μπόνο, Στέρπης, Γκιόκας, Κουβίδης, Θεοδωρόπου-
λος, Κόρμαλης( 78΄Κοπαλάς Π.) Λάσκος , Ριζάι( 87’ Πετσίτης) Καζαντζίδης, Παπακλων-
σταντίνου( 60’ Δρίκος).

Στις καθυστερήσεις ο Ηρακλής
Ελευσίνας 2-1...

Με γκολ του
Πέππα στις
καθυστερήσεις

στο γήπεδο της
Μαγούλας ο Ηρακλής
ΕΛευσίνας έκανε ολική
ανατροπή και επικράτ-
ησε με 2-1 του Λέοντα.

Οι φιλοξενούμενοι στο
σκόρ  62’, για να φέρει ο
Ηρακλής το μάτς στα ίσια
με τον Κατσάφαρο(86’). 

Ο διαιτητής Μπούρ-
δος απέβαλε στις καθυ-
στερήσεις απο τον πάγκο τον Μήτρου του Λέοντα  για εξύβριση.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσακιλτζίδης, Αξιώτης, Πέππας, Άγγος(85’ Παροτσίδης), Μουρούτσος(64’
Χατζηαντωνάκης), Δρούγος, Λυμπέρης(71’ Μπόικα), Τσολερίδης, Καρκαμπάτσης,
Κατσάφαρος, Πλάτανος.

ΛΕΩΝ: Μολτοβάν, Δανιηλίδης, Βαβάτσικος, Μιχαηλίδης, Σαββίδης, Καμαρίτης,
Συμεωνίδης(75’ Σαχσανίδης), Μανάφας, Ματουσιάκ(86’ Σαπουνίδης), Μηνοσιάν(88’
Διονυσάτος), Αγγελιδάκης.

Η Λαμπερή 1-0 εκτός του Μεγαρικό

HΛ α μ π ε ρ ή
Ελευσίνας με
τέρμα που

σημείωσε στο 88’ ο
Κινήρης επικράτησε στο
γήπεδο Νέας Περάμου
του Μεγαρικού με 1-0.

Η ομάδα του Κώστα
Διολέτη έχασε και πέναλτι
στις αρχές του αγώνα 6’
που κτύπησε ο Οσμάνη
και έστειλε την μπάλα στο
δοκάρι. Δοκάρι είχε και ο
Μεγαρικός με τον
Γεωργακή στο 83’.

Διαιτητής Παπαχρήστος. Βοηθοί:(Βαλκάνος-Κρέτσιμος).
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Στρατούρης, Μωραΐτης, Τοπάλης, Φυλακτός, Σαμαρτζόγλου,

Χατζόπουλο, Δέσκος, Νότα(18’ λ.τρ. Πανατζής), Διαμαντόπουλος(68’ Σταμέλος),
Λουκάς(57’ Κουτσούμπης), Γεωργακής.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής, Κακάκης, Τσιρίκης(90’ Κουμης), παπάς, Αλςεξούδης,
Οικονόμου, Τζάνος(57’ Ανδρόνικος), Ρούσσος, Οσμάνης, Μπρούμας, Κινήρης.

Τα αποτέλεσματα στην Α’ και Β’ κατηγορία Δυτικής 
Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)Α’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΦ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΛΓΑΡ ΑΛΜΑ ΑΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΖΩΤΟ ΔΗΜΗΤΕΡ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΥΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΩΤΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ

Η ΕΜΙΝ ΡΟΜΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΤΖΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΠΟΝΤΑΡΕΝΚΟ

ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟΥ ΚΙΡΙΑΚΟΒ ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΡΙΑΚΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΙΡΙΑΚΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ... ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ
Πιάστηκε «στα πράσα» ο Βαρουφάκης: Η

διεθνής ατζέντισσά του, οι αμοιβές που ζητά
και οι απαιτήσει για business class

Προ ημερών ο Γιάννης
Βαρουφάκης είχε επι-
τεθεί στην Αυγή που

έγραφε για τις αμοιβές του, ενώ
ο ίδιος έλεγε τότε ότι δεν του
πληρώνουν ούτε το ταξί... Τότε
είχε γραφτεί ότι ο πρώην υπο-
υργός για να δώσει διαλέξεις στο
εξωτερικό ζητά 55.000 ευρώ. 

Η «Αυγή» αναπαρήγαγε το
ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρα-
σης με τα ποσά που ζητάνε γνω-
στοί πολιτικοί για να μιλήσουν σε
συνέδρια ή φόρουμ. Σύμφωνα
με αυτό, ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν στις πρώτες θέσεις της λίστας μαζί με τους Ντανι-
έλ Κον Μπεντίτ, Φρανσουά Φιγιόν, Γκέρχαρντ Σρέντερ και πίσω από τον Τόνι Μπλερ
και τον Γκόρντον Μπράουν. Στην κορυφή της λίστας ήταν ο Νικολά Σαρκοζί ο οποίος για
κάθε του ομιλία ζητάει 165.000 ευρώ, ιδιωτικό αεροπλάνο για την αλέ ρετούρ μεταφορά
του, σουίτα σε πεντάστερο ξενοδοχείο, καθώς και την κάλυψη όλων των εξόδων για
τους πέντε συνεργάτες που τον συνοδεύουν.

Εξοργισμένος ο Βαρουφάκης είπε ότι δεν του πληρώνουν ούτε το ταξί για να έρθει το
Πρώτο Θέμα να τον διαψεύσει. Σύμφωνα με τν εφημερίδα ζητά να ταξιδέψει business
class -για οποιοδήποτε προορισμό-, ξενοδοχείο πέντε αστέρων για τη διαμονή του και
πλήρη κάλυψη των χρεώσεων κατά τη διαμονή, να του παρέχονται όλα τα γεύματα, να
του πληρώνουν όλες τις μετακινήσεις και 60.000 δολάρια τη διάλεξη δηλαδή περίπου
53.000 ευρώ.

Το δημοσίευμα φέρνει στο φως της δημοσιότητας απαντητικό email της ατζέντισσας
του Γιάννη Βαρουφάκη, Τατιάνα Μαρίνκο,που ζητάει τα χρήματα της αμοιβής του να
γίνονται με μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του λονδρέζικου γραφείου London
Speaker Bureau στην τράπεζα HSBC του Ομάν.

Ο πρώην υπουργός εμφανίζεται ως περιζήτητος στη λίστα του διάσημου μεσιτικού
γραφείου προσωπικοτήτων, στην οποία περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο, ο υπέρομαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντέ-
σμοντ Τούτου, ο άσος Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και οι σταρ του Χόλιγουντ Μάικλ Ντάγκλας
και Κέβιν Σπέισι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ατζέντισσα του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ξεκάθαρ ησε
ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ως βασικού ομιλητή σε εταιρικές εκδηλώσεις: 60.000
δολάρια εκτός Ευρώπης, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο της διαπραγμάτευσης της
αμοιβής όταν διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από το προκαθορι-
σμένο ποσό των 60.000 δολαρίων.

Όταν κάποιος ζητήσει τον κύριο Βαρουφάκη ως ομιλητή, η ατζέντισσά του στέλνει μία
φόρμα μέσω email με ερωτήματα, ώστε να μάθει ο πρώην υπουργός ποιος είναι ο ακρ-
ιβής σκοπός του συνεδρίου, ποιοι θα βρίσκονται στο ακροατήριο, αν θα συμμετέχει στο
πάνελ, αν θα είναι ο βασικός ομιλητής ή και τα δύο, αν θα πρέπει να παραστεί σε κάποιο
δείπνο ή γεύμα, ποιος θα καλύψει την αμοιβή του, αλλά και τι πρέπει να φορέσει την
ημέρα της ομιλίας του, όπως και σε τι κατηγορίας ξενοδοχείο προτίθενται να τον φιλο-
ξενήσουν.

Το ΑΣΕΠ «καλεί» για καταγραφή τους
αδιόριστους επιτυχόντες από το 2009

Το ΑΣΕΠ καλεί τους
αδιόριστους επιτ-
υχόντες παλαιότερων

διαγωνισμών να καταγρά-
ψουν και να επικαιροποιή-
σουν τα στοιχεία τους στο
πλαίσιο προγραμματισμού
των προσλήψεων που πρό-
κειται να διενεργηθούν έως το
τέλος του 2016.

Η διαδικασία θα πραγματο-
ποιηθεί από την Πέμπτη 29
Οκτωβρίου έως και την Πέμ-
πτη 12 Νοεμβρίου στην ιστο-
σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η πρόσκληση αφορά τους επιτυχόντες σε θέσεις ειδικοτήτων των κατηγοριών Πανε-
πιστημιακής (ΠΕ) Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) που
δεν έχουν ακόμη διοριστεί και περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του
ΑΣΕΠ και των φορέων (υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ
από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, καθώς και αυτοί για τους οποίους έχει εκδοθεί
απόφαση διάθεσης από το ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση- αναπλήρωση διοριστέων από
1η Ιανουαρίου 2009 και έπειτα.

Επιπλέον, η πρόσκληση αυτή αφορά και τους αδιόριστους επιτυχόντες της αρ.
8/1997 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/3.11.1997) για την πλήρωση 2353 θέσεων σε
Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επίλογος στην τραγωδία του Καμα-
τερού: Η σορός της αγνοούμενης
γυναίκας βρέθηκε στον Πειραιά

Ανατριχιαστική
α ν α κ ά λ υ ψ η
έκαναν σήμερα

το πρωί κάτοικοι στη
Φρεαττύδα στον Πειρ-
αιά, οι οποίοι βρήκαν τη
σορό μίας γυναίκας.

Οι κάτοικοι ειδο-
ποίησαν άμεσα τις
αρχές, με δυνάμεις
τόσο της αστυνομίας,
όσο και της πυροσβε-
στικής που κατέφθασαν
και λίγο μετά τις σχετι-
κές διαδικασίες διαπι-
στώθηκε ότι το πτώμα
ανήκει στην άτυχη
μητέρα δύο παιδιών
που αγνοούνταν στο
Καματερό, από τη σφο-
δρή κακοκαιρία.

Tο πτώμα της
43χρονης Ελένης αναγνώρισε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σύζυγός της, ο οποίος
νωρίτερα το πρωί είχε συγκλονίσει με τα λόγια του σε τηλεοπτική εκπομπή.
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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.

Φλαμπουράρης σε επενδυτή:
«Call me here!»

Οεκπρόσωπος μεγάλης
αμερικανικής επεν-
δυτικής τράπεζας προ-

σήλθε προ εβδομάδων στο γρα-
φείο του υπουργού Επικρατείας
με κάποια προσδοκία. Το ενδια-
φέρον του για τις οικονομικές
δυνατότητες και τις προοπτικές
της χώρας, έπειτα από το διά-
στημα της μεγάλης περιπέτειας,
ήταν έντονο.

Η συζήτηση με τον Αλέκο
Φλαμπουράρη, σύμφωνα με το
Βήμα της Κυριακής, διεξήχθη με τη βοήθεια διερμηνέα και ήταν εγκάρδια, ενώ το εύρος
των θεμάτων που καλύφθηκε μεγάλο. Σύμφωνα δε με πληροφορίες ο υπουργός Επι-
κρατείας μοίρασε απλόχερα και χωρίς δισταγμούς διαβεβαιώσεις για τη βελτίωση του
επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, την παροχή διευκολύνσεων και την τήρηση των
μεταρρυθμίσεων. Λίγο προτού λήξει η συνάντηση αυτή ο ξένος συνομιλητής του κ.
Φλαμπουράρη ήλθε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με το
δημοσίευμα.

Θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την επαφή και την επικοινωνία με ένα τόσο υψηλά
ιστάμενο κυβερνητικό στέλεχος, του έδωσε την επαγγελματική του κάρτα, όπως άλλω-
στε συνηθίζεται σε τέτοιου τύπου συναντήσεις.

Ο κ. Φλαμπουράρης ανταποκρίθηκε με μια εντυπωσιακή χειρονομία: έσκισε ένα κομ-
μάτι χαρτί που είχε μπροστά του, έγραψε το κινητό του τηλέφωνο και είπε με αφοπλι-
στική αμεσότητα στον συνομιλητή του: «Call me here!» («Τηλεφώνησέ μου σε αυτό το
νούμερο»).

Αρχίζει η αποκατάσταση των παράνο-
μων χωματερών στην Πελοπόννησο

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίζει η απο-
κατάσταση των περιοχών όπου βρίσκονταν 76
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ) στην Πελοπόννησο, μετά την υπογρα-
φή της σύμβασης μεταξύ του περιφερειάρχη
και της αναδόχου εταιρείας.

Ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης σημείω-
σε ότι με την υπογραφή της σύμβασης «κάνο-
υμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αποτρο-
πή των προστίμων που έχουν επιβληθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και αγγίζουν τα δέκα
εκατομμύρια ευρώ».

«Το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μαζί
με το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων τα μεγαλύτερα και πιο
σημαντικά έργα που υπηρετούν τον στρατηγικό μας στόχο να μετατρέψουμε την Περ-
ιφέρειά μας σε ευρωπαϊκή περιφέρεια- πρότυπο της αειφορίας» είπε.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε τις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει το έργο,
αφού η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε
πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.

Επιπλέον, επισήμανε ότι για τους υπολειπόμενους τέσσερις ΧΑΔΑ της Πελοποννή-
σου, που αφορούν το Πλάτωμα του Δήμου Τρίπολης, τη χωματερή στο Αφυσσού του
Δήμου Σπάρτης, και από μια χωματερή στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μάνης
και του Κρανιδίου, εντός των επόμενων δέκα ημερών θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
για την αποκατάστασή τους.

Η προσφυγική κρίση «γκρεμίζει» τη
δημοτικότητα της Μέρκελ

Ηδημοτικότητα των
συντηρητικών της
γερμανίδας καγκελα-

ρίου Άνγκελα Μέρκελ μειώθηκε
στο χαμηλότερο επίπεδό της
των τελευταίων τριών ετών και
πλέον, καθώς οι Βαυαροί εταίρ-
οι της στην κυβέρνηση συνα-
σπισμού κλιμακώνουν την κρι-
τική εναντίον της για τους χειρι-
σμούς της στην προσφυγική
κρίση, όπως προκύπτει από
δημοσκόπηση που δόθηκε
σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο επικεφαλής των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU)- του «αδελφού» κόμματος
της Μέρκελ- Χορστ Σιχόφερ, δήλωσε ότι κινδυνεύει η ύπαρξη του συντηρητικού μπλοκ
αν η καγκελάριος δεν "διορθώσει" την πολιτική της για το άσυλο. Η Βαυαρία είναι η πύλη
εισόδου για τους περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες που εισέρχονται στη Γερ-
μανία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Emnid, η δημοτικότητα των συντηρη-
τικών της Μέρκελ μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 36% -το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Σεπτέμβριο 2012- ενώ οι αντιπολιτευόμενοι Πράσινοι αύξησαν το
ποσοστό της δημοφιλίας τους κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 10%.

Τα άλλα μεγάλα κόμματα παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τους Σοσιαλδημοκράτες
(SPD), που μοιράζονται την εξουσία με την Μέρκελ, στο 26% και το αντιμεταναστευτικό
Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο κερδίζει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες,
στο 7%.

Η Μέρκελ δέχεται έντονη κριτική από ορισμένους συντηρητικούς επειδή άνοιξε τα
σύνορα της χώρας για τους Σύρους πρόσφυγες--μία κίνηση που όπως οι ίδιοι υπο-
στηρίζουν--προκάλεσε νέα προσφυγικά κύματα. Οι επικριτές της, ειδικά της Βαυαρίας,
θέλουν την εισαγωγή περιορισμών στον αριθμό των προσφύγων που θα επιτρέπεται να
εισέρχονται στη χώρα.

Η Γερμανία περιμένει τουλάχιστον 800.000 πρόσφυγες για αυτή τη χρονιά, δηλαδή
σχεδόν το 1% του πληθυσμού της.

Πέραν από την πίεση από την CSU όμως, ο βετεράνος υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύμετα του Τύπου είχε ανέκαθεν
φιλοδοξίες για την καγκελαρία, επίσης προειδοποίησε για μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα
στους κόλπους του κόμματος.

Το περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε δηλώσεις του σε συνάντηση της CDU σύμφω-
να με τις οποίες η ατμόσφαιρα είναι "δραματική" και το κόμμα θα αντιμετωπίσει μία
κρίσιμη δοκιμασία αν δεν βοηθήσουν τα τελευταία μέτρα στη βελτίωση της κατάστασης
στη χώρα.

Χθες, ένας νέος νόμος για την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στους
πρόσφυγες και απέλασης των μεταναστών από την νοτιοανατολική Ευρώπη τέθηκε σε
ισχύ και σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung η Γερμανία θέλει την
αύξηση των επαναπατρισμών στο Αφγανιστάν.

Την Μέρκελ υπερασπίστηκε, πάντως, η υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
"Παρά την εύλογη ανησυχία...η βάση του συντηρητικού μπλοκ γνωρίζει πάρα πολύ

καλά ότι κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει καλύτερα τη Γερμανία και την Ευρώπη σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς από την καγκελάριο", δήλωσε η ίδια στον όμιλο εφημε-
ρίδων Funke.
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Εκπτώσεις της Volkswagen για νέο
αυτοκίνητο στους ιδιοκτήτες οχημά-

των με το παράνομο λογισμικό

ΗVolkswagen θα
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι
εκπτώσεις για την

αγορά νέου αυτοκινήτου
στους ιδιοκτήτες οχημάτων
της στη Γερμανία, που θα
παραδίδουν τα αυτοκίνητά
τους στα οποία είχε τοποθετ-
ηθεί το παράνομο λογισμικό,
μετέδωσε σήμερα το Γερμα-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(DPA).

Η εταιρεία είναι αντιμέτωπη
με την σοβαρότερη κρίση
στην 78χρονη ιστορία της μετά την παραδοχή τον περασμένο μήνα ότι τοποθέτησε
παράνομο λογισμικό στα ντιζελοκίνητα οχήματά της για να παραπλανήσει τις αμερικα-
νικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής ρύπων των οχημάτων.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα ανακαλέσει περίπου 8,5 εκατομμύρια ντιζελοκίνητα
αυτοκίνητά της στην Ευρώπη, στα οποία είχε τοποθετηθεί το παράνομο λογισμικό.

Οι ειδικές προσφορές θα διατίθενται μόνο στη Γερμανία, όπου έχουν πουληθεί
περίπου 2,4 εκατομμύρια από τα υπό ανάκληση οχήματα.

Τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της VW να αγοράσουν νέο όχημα ενδεχο-
μένως να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των πωλήσεων και στη μείωση της πίεσης
προς τις αντιπροσωπείες της εταιρείας να εφαρμόσουν τις τεχνικές επιδιορθώσεις μετά
το σκάνδαλο.

Κάθε αντιπροσωπεία στη Γερμανία θα κληθεί να διαχειριστεί κατά μέσο όρο 1.100
ανακληθέντα οχήματα, το καθένα από τα οποία θα απαιτεί τουλάχιστον 1,5 ώρα
εργασίας, μετέδωσε το DPA.

Αυτό ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αναμονή για τους πελάτες.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι εκπτώσεις για την αγορά νέου αυτοκινήτου θα επικεν-

τρωθούν στους ιδιοκτήτες οχημάτων με κινητήρα ντίζελ 1.6 λίτρων, ανέφεραν πηγές της
Volkswagen και αντιπροσωπειών της. Τα μοντέλα αυτά απαιτούν αλλαγές στο ηλεκτρ-
ομηχανολογικό τους μέρος--αναβάθμιση που κοστίζει περισσότερο από τις αλλαγές στο
λογισμικό, οι οποίες απαιτούνται για άλλα οχήματα με το παράνομο λογισμικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το θέμα, σύμφωνα με το πρακτορ-
είο, το οποίο επικαλείται πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Η Volkswagen απάντησε ότι είναι συνήθης τακτική της εταιρείας και των αντιπρ-
οσώπων της να κάνουν ειδικές προσφορές σε όσους είναι ήδη πελάτες.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης



16-θριάσιο Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015


