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Ζητούμε να στηρίξετε το αίτημά μας,
για αυστηρούς περιβαλλοντικούς

ελέγχους. Για σχεδιασμό και υλοποίηση
επιχείρησης απορρύπανσης και 

αστυνόμευσης της περιοχής

Όλοι μαζί μπορούμε και στο περι-
βάλλον

Παρέμβαση του Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας και
περιβαλλοντικών συλλό-

γων σε Αλεποχώρι -
Ψάθα - Πόρτο Γερμενό

ΠΠααννοούύσσηηςς
γγιιαα  GGrreexxiitt::
ΥΥππάάρρχχοουυνν

ΈΈλλλληηννεεςς  πποουυ
εεππιιθθυυμμοούύνν
ττηη  ρρήήξξηη;;

"Ο λαός θέλει
τη συμφωνία με τους εταίρους

έστω κι αν είναι επώδυνη"

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  λληησσττήήςς
πποουυ  εείίχχεε  ««γγααζζώώσσεειι»»

αασσττυυννοομμιικκοούύςς  
σστταα  ΟΟιιννόόφφυυτταα
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"Πράσινο φως"
από Νίκο Βούτση

για 409 συμβα-
σιούχους σε

δήμους και ΝΠΔΔ

ΕΕκκλλεειισσεε  ηη  ααυυλλααίίαα
ττηηςς  77ηηςς  ΕΕιικκαασσττιικκήήςς
ΈΈκκθθεεσσηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
μμεε  ττίίττλλοο  ""ΔΔεεξξααμμεεννήή

οοννεείίρρωωνν""

ΜΜίίαα  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά
σστταα  ""ππρρωωττάάκκιιαα""  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
Σ�ë. 13Óåë. 4

ΠΠεειιθθααρρχχιικκήή
πποοιιννήή  σσεε  ππρρώώηηνν  

ααννττιιδδήήμμααρρχχοο

Óåë. 5

ΠΠ  ΣΣκκοουυρρλλέέττηηςς::  ΗΗ  κκυυββεε--
ρρννηησσηη  μμεελλεεττάά  ττηη  δδηημμιιοο--
υυρργγίίαα  εεννόόςς  εεπποοππττιικκοούύ

φφοορρέέαα  γγιιαα  τταα  ννααυυππηηγγεείίαα

Óåë. 9 Óåë. 11
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Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής
Αττικής την Τρίτη στον Ασπρόπυργο εκτός απο τα
ενδιαφέροντα θέματα που είχαν σχέση με τα τελευ-

ταία γεγονότα του ατυχήματος στα ΕΛΠΕ και την πυρκα-
γιά στο ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο, αίσθηση έκανε η παρέμ-
βαση του δημάρχου Νικ. Μελετίου.

Ο ίδιος επικαλέστηκε την υλοποίηση του μπόνους 30%
της εντοπιότητας των προσλήψεων στα ΕΛΠΕ και έθεσε
ένα σωρό ζητήματα άμεσης προτεραιότητας.

Παρακάτω δημοσιεύουμε αποσπάσματα απο την ομιλία
του στην οποία παρόντες ήταν ο Γ.Γ. Υπουργείου Ενέρ-
γειας κος Απόστολος Αλεξόπουλος και ο Γρηγόριος Στερ-
γιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ.

Αγαπητοί διοργανωτές, Κύριες και Κύριοι, από την 1η
Ιανουαρίου του 2007, που είμαι Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, μέχρι σήμερα, σας λέγω -μετά λόγου γνώσεως- πως
οι Ασπροπύργιοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν στη συγκεκρ-
ιμένη μονάδα, μετρ-
ιούνται στα δάχτυλα
του ενός χεριού! Τη
στιγμή που μεσολά-
βησαν πολλές εκατον-
τάδες προσλήψεις! Τη
στιγμή που η πόλη
μας, κι αυτό το
γνωρίζουν όλοι, διαθέ-
τει σοβαρότατο επι-
στημονικό προσωπικό
αλλά και χιλιάδες
εργατοτεχνίτες, που
μπορούν να
καλύψουν το σύνολο
των αναγκών της
μεγαλύτερης επέν-
δυσης των ΕΛ.ΠΕ,
που έγινε στον Ασπρόπυργο! Ξέρετε ότι, αυτοί, στους
οποίους τα ΕΛΠΕ αναθέτουν τις διαγωνιστικές διαδι-
κασίες, αποκλείουν -με διάφορες μεθοδεύσεις- τη
δυνατότητα των νέων της πόλης μας, τη δυνατότητα των
ανέργων, να προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους στο Διυλι-
στήριο. Μάλλον κάποιο μαγικό χέρι, πιάνει το μολύβι
αυτών που περνούν, γιατί με μολύβι συμπληρώνονται τα
γραπτά, φαντάζομαι το ξέρετε, δίνοντας προβάδισμα
στους εκλεκτούς, που δεν είναι πολίτες του Ασπρόπυρ-
γου, πολίτες της δυτικής Αττικής, αλλά ευνοούμενοι από
άλλες περιοχές!

Και, στο σημείο αυτό, σας καλώ να αναρωτηθείτε: Τελι-
κά, πού είναι αυτό το περιβόητο μπόνους του 30%, λόγω

εντοπιότητας, το
οποίο κερδίσαμε το
2007, μετά από κιν-
ητοποιήσεις, όταν -
Δήμος και Πολίτες
του Ασπρόπυργου-
αποκλείσαμε την
πόρτα του Διυλι-
στηρίου; Από πενήν-
τα (50) χιλιάδες ανθ-
ρώπους, ούτε είκοσι
(20) Συμπολίτες μας
δεν τυγχάνουν, τούτη
την ώρα, όχι του ευε-
ργετήματος της
εργασίας, αλλά της
ανταπόδοσης, για
όσα ζει αυτή η Πόλη!
Και, στο συγκεκριμέ-

νο κεφάλαιο, Κύριε
Αλεξόπουλε, Κύριε
Ηλιόπουλε, Κύριε
Στεργιούλη, σας
θέλουμε στο πλευρό
μας! Από σήμερα!
Όχι στο απώτατο
μέλλον! 

Το ξέρετε ότι δεν
είμαστε αχάριστοι!
Ούτε επιλήσμονες!
Γι’ αυτό δεν σκο-
πεύω να απο-
κρύψω, κι όσα καλά,
βλέπει ο τόπος μας,

μέσα από πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Και δεν είναι λίγα. Τα απαριθμώ, εν συντομία: α) Χίλια
πεντακόσια (1500) λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, για τα
σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. β)
Σημαντική οικονομική χορηγία, στις ετήσιες πολιτιστικές
μας εκδηλώσεις, που έχουν την ονομασία «Θριάσια». γ)
Βράβευση των νέων φοιτητών του Θριασίου. δ) Αναβάθ-
μιση και εκσυγχρονισμός της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης.
ε) κατασκευή Παιδικής Χαράς στον Άγιο Γιάννη Ασπρ-
οπύργου. στ) Χορηγική στήριξη του κορυφαίου θεσμού
μας, «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου».
ζ) Πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων
για τους ηλικιωμένους. η) Παροχή

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
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφ-
ονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν

κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. Λεωφόρος Δημο-
κρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων
Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
Αναστοπούλου - Κόλιου Στυλιανή Σ.
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση,
2102473654

Αχαρνές
Μαυρομμάτης Εμμανουήλ Π. Δημοκρ-
ατίας 222, 2102312615

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
Βροχοπτώσεις
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 19 εως
27 βαθμούς. Υγρασία: 54%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
 Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία *

Ζώσιμος, Ζώσης, Ζώσα, Ζήσιμος,
Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζωσιμαία
Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 8

"Πράσινο φως" από Νίκο Βούτση για 409
συμβασιούχους σε δήμους και ΝΠΔΔ

Την πλήρωση 409 θέσεων συμβασιούχων σε
δήμους και ΝΠΔΔ αυτών ενέκρινε ο υπο-
υργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρ-

ότησης Νίκος Βούτσης.
Εγκρίθηκε, ειδικότερα, η σύναψη 145 συμβάσεων

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου και 264 συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στε-
λέχωση συγκεκριμένων δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών.
Για τα ΝΠΔΔ οι θέσεις αφορούν σε υπηρεσίες έναντι
αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διά-
στημα 8, 9 ή έως 11 μήνες.

Οι συμβασιούχοι θα καλύψουν θέσεις σε 20 δήμο-
υς, εκ των οποίων οι 15 στην Αττική. Συγκεκριμένα,
οι 145 συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου κατανέμονται σε ΝΠΔΔ των δήμων (σε παρένθε-
ση ο αριθμός των συμβάσεων): Κορυδαλλού (51),
Κοζάνης (4), Ιεράπετρας (14) και Δράμας (62) καθώς και στο δήμο Δράμας (14).

Οι 264 συμβάσεις μίσθωσης έργου κατανέμονται στους εξής δήμους ή ΝΠΔΔ αυτών: Αγίας Παρασκευής (51), Βριλ-
ησσίων (15), Γαλατσίου (16), Κηφισιάς (12), Λυκόβρυσης – Πεύκης (81), Μοσχάτου – Ταύρου (8), Νέας Ιωνίας (5),
Παπάγου – Χολαργού (10), Περιστερίου (4), Χαϊδαρίου (15), Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (17), Αχαρνών (6), Μαρκό-
πουλου Μεσογαίας (3), Παιανίας (11) και Εορδαίας (10).

Το μπονους 30% για την εντοπιότητα
 ζητά ο δήμαρχος Ασπροπύργου 

Νικ. Μελετίου απο τα ΕΛΠΕ



Παρασκευή 19 Ιουνίου 2 θριάσιο-3

Εκλεισε η αυλαία της 7ης Εικαστικής Έκθε-
σης Ελευσίνας με τίτλο "Δεξαμενή ονείρων"

Με τη συνάντηση των τριών σπουδαίων καλλιτεχνών, έκλεισε η αυλαία της 7ης
Εικαστικής Έκθεσης Ελευσίνας με τίτλο "Δεξαμενή ονείρων". Το απόγευμα της
Κυριακής 14 Ιουνίου 2015, στο υπαίθριο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου

"Λ. Κανελλόπουλος",
παρουσιάστηκαν οι
«Κύκλοι τεμνόμενοι»,
ένα ποιητικό - μουσικό
αναλόγιο, ακριβώς
στην «τομή» των
τεχνών. Η ποιήτρια και
εικαστικός Λέτα Κου-
τσοχέρα, παρουσίασε
«υλικό ονείρων» από
το θησαυρό της
ποίησής της και το
μουσικό δίδυμο Στέ-
λιος Φρειδερίκος -
Νίκος Πιπέρης, δεξιο-
τέχνες της κλασικής
κιθάρας, με κομμάτια από το προσωπικό τους έργο, έντυσαν ιδανικά τον ποιητικό λόγο.

Μαζί και οι 100 και πλέον εικαστικοί και οι ομάδες που έλαβαν μέρος στην έκθεση,
φέρνοντας στο προσκήνιο την ξεχασμένη από την καθημερινότητα ευαισθησία μας!
Ποίηση, μουσική και εικαστικές τέχνες, με τον διττό τους ρόλο να μας γαληνεύουν, αλλά
και να μας αφυπνίζουν σε μια ιδιότυπη σύμπραξη, αποχαιρέτησαν το κοινό με την
προσδοκία να κρατηθεί η "σπίθα" της δημιουργίας αναμμένη...! 

Η σπίθα αυτή θα βοηθήσει το όνειρό μας  να γίνει ο θεσμός αυτός ,  που ξεκίνησε εδώ
και έξι χρόνια ως εικαστική έκθεση Ελευσίνιων  Δημιουργών,  εικαστικό φεστιβάλ σε
Πανελλαδικό Επίπεδο. 

Ευχαριστούμε θερμά  την επιμελήτρια της έκθεσης  κ. Νάντια  Βλαχοπούλου που δια-
δραματίζει σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία και ανανέωση του θεσμού, όλους τους καλλι-
τέχνες , τον Δήμο Νικαίας – Ρέντη, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών , τον κ. Δημήτρη
Φραγκουλάκη για την γραφιστική επιμέλεια,  όλους τους φίλους και τους επισκέπτες της
έκθεσης .

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

Πρόταση Μητσοτάκη για ισοδύναμα 2
δις ευρώ ωστε να κλείσει η συμφωνία

Πέντε κοστολογημένα ισοδύναμα μέτρα, ύψους 2 δισ. ευρώ, προτείνει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, με
άρθρο του στην Καθ-
ημερινή τα οποία,
όπως υποστηρίζει,
κλείνουν το δημοσιο-
νομικό κενό και εφό-
σον υιοθετηθούν από
την κυβέρνηση θα
μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε συμφωνία με
τους θεσμούς.

Στο άρθρο του, ο κ.
Μητσοτάκης εξηγεί ότι
η δημοσιονομική προ-
σαρμογή πρέπει να
γίνει από το σκέλος
των δαπανών, ότι δεν
γίνεται άλλο ο ιδιωτικός τομέας να επωμίζεται τις στρεβλώσεις ενός, όπως αναφέρει,
αναποτελεσματικού δημοσίου, εκτιμά ότι τα μέτρα περιστολής δαπανών είναι πολύ πιο
αποτελεσματικά από αυτά της αύξησης φόρων και καλεί τον πρωθυπουργό να υιοθε-
τήσει τις προτάσεις του και να υπογράψει αμέσως συμφωνία «ακόμη και αν αισθάνεται
αδύναμος να την υλοποιήσει».

Σε αντίθετη περίπτωση, ο βουλευτής της ΝΔ εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε
λίγες εβδομάδες σε μια οπισθοδρομική χώρα των δυτικών Βαλκανίων.

Ειδικότερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ προτείνει:
– Αφαίρεση προνομίων («προσωπικές διαφορές» και εξορθολογισμός στρεβλώσεων

ενιαίου μισθολογίου) από ειδικές ομάδες δημοσίων υπαλλήλων με δημοσιονομικό όφε-
λος 400.000.000 ευρώ

– Άμεση κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων χωρίς καμία μεταβατική
διάταξη με δημοσιονομικό όφελος 300.000.000 ευρώ

– Εφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος με δημοσιονομικό όφελος 300.000.000
ευρώ

– Κατάργηση της ετήσιας επιχορήγησης των ταμείων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ
και κάλυψη του κενού με τα έσοδα από την πώληση της «μικρής ΔΕΗ» με δημοσιονο-
μικό όφελος 600.000.000 ευρώ

– Μετατροπή των εισφορών «υπέρ τρίτων» σε εισφορές «υπέρ όλων» με δημοσιονο-
μικό όφελος 300.000.000 ευρώ

Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον

Παρέμβαση του Δήμου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας και περιβαλλοντικών συλλόγων σε

Αλεποχώρι - Ψάθα - Πόρτο Γερμενό

Πολύ σημαντική παρέμ-
βαση του Δήμου Μάν-
δρας Ειδυλλίας,

συλλόγων αλλα και πολιτών
πραγματοποιείται την Κυριακή
21 Ιουνίου, στις 10 το πρωί

Με σύνθημα «Όλοι Μαζί
Μπορούμε και στο Περιβάλ-
λον», διοργανώνεται  καθαρι-
σμός από σκουπίδια στις παρ-
αλίες σε Αλεποχώρι - Ψάθα και
Πόρτο- Γερμενό. 

Συνεργεία του Δήμου θα καθ-
αρίσουν κοινόχρηστους χώρο-
υς από ξερά χόρτα.

Σημεία συνάντησης: 
στην παραλία της Ψάθας,

μπροστά από το γήπεδο 5χ5
και στο Πόρτο Γερμενό, στην

αφετηρία των ΚΤΕΛ
Όσοι από τους εθελοντές

επιθυμούν να μεταβούν στους
χώρους των δράσεων με μέσα
μαζικής μεταφοράς, θα μπορ-
ούν να επιβιβάζονται σε λεωφ-
ορεία των ΚΤΕΛ Αττικής, τα
οποία θα αναχωρούν μπροστά
από το Δημαρχείο Μάνδρας
Αττικής, στην οδό Στρατηγού
Ρόκα 45 από τις 9 το πρωί,
προς τα σημεία συνάντησης.
Μετά το τέλος των δράσεων οι
εθελοντές θα επιστρέψουν με
τον ίδιο τρόπο στο Δημαρχείο.

Μπόνους έως και 6 έτη για
σύνταξη-εξπρές από το Δημόσιο!

Κίνητρα συνταξιοδότησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους με την προσαύξηση
των ετών υπηρεσίας, αλλά και την τελική τους σύνταξης ως και 6 έτη, προβλέ-
πει "μίνι" ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που δόθηκε

στη δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δίδεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους

Δ η μ ο σ ί ο υ ς
Υπαλλήλους να
αναγνωρίσουν
έναντι εξαγοράς
τους χρόνους
αδειών άνευ
αποδοχών, που
πήραν από την
Υπηρεσία τους,
για οποιονδήπο-
τε λόγο. 

Οι χρόνοι αυτοί
δεν θεωρούνταν
συντάξιμοι και με
το νομοσχέδιο
παρέχεται η
δ υ ν α τ ό τ η τ α
στους Δημοσίους
Υπαλλήλους να
τους αναγ-
νωρίσουν καταβάλλοντας οι ίδιοι τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, είτε για να
θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε και για προσαύξηση της σύνταξής τους,
στην περίπτωση που έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα. 

Ποιοι ευνοούνται
Με τη διάταξη αυτή διευκολύνεται η έξοδος χιλιάδων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν

συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (π.χ. 58 ή 59 ετών) αλλά δεν έχουν
συμπληρώσει και τον απαιτούμενο χρόνο εξόδου, δηλαδή τα 35, 36 ή 37 έτη ασφάλι-
σης. 

Για παράδειγμα, Δημόσιος Υπάλληλος, που συμπλήρωσε 25 έτη το 2010 και σήμερα
έχει 30 έτη, σε ηλικία 58 ετών δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη αν δεν έχει συνολική
υπηρεσία 35 ετών. Ο νόμος δεν του επέτρεπε μέχρι τώρα να συμπληρώσει τα 35 χρό-
νια αναγνωρίζοντας πλασματικά έτη. Με τις διατάξεις όμως που περιλαμβάνονται στο
υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε διάστημα που απουσία-
σε με άδεια άνευ αποδοχών από το Δημόσιο, ώστε να συμπληρώσει 35ετία και να
αποχωρήσει με σύνταξη άμεσα!
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος
εγγραφών των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00
και

Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθο-
ρίζει και συνιστά το σεβασμό των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Νεανικές νότες στην πλατεία
Ηρώων στην Ελευσίνα

Δροσιά στην
καυτή βρα-
διά του Ιου-

νίου σκόρπισαν οι
μπάντες του Δήμου
Ελευσίνας την Τρίτη
16 Ιουνίου στην
πλατεία Ηρώων.
Στη συναυλία της
Φιλαρμονικής πήρ-
αν μέρος η “μεγάλη”
μπάντα και τα παι-
διά της μπαντίνας
του Δήμου. Το παρ-
όν και το μέλλον της
Φιλαρμονικής Ελευ-
σίνας ήταν εκεί για
να χαρίσει στους παρευρισκόμενους νότες αισιοδοξίας.

Μία κοινωνική προσφορά στα
"πρωτάκια" του Δήμου Αχαρνών

Με σύνθημα "Είσαι πρωτάκι; Κερδίζεις 50% έκπτωση σε όποιο άθλημα σου αρέσει
από τα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου Αχαρνών", ο Δήμος Αχαρνών
εγκαινιάζει μία νέα πρωτοβουλία που στόχο έχει τη στήριξη των οικογενειών με μικρά

παιδιά που τώρα ξεκινούν το σχολείο, και οι οποίες έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρ-
εώσεις.

Η προσφορά απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που θα εγγραφούν εφέτος στην Α΄ τάξη
του Δημοτικού, αφορά ένα άθλημα της αρεσκείας τους και ισχύει αποκλειστικά για το σχολικό
έτος 2015-2016.

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του  Δήμου Αχαρνών απέστειλε ταχυδρομικά στα "πρ-
ωτάκια" που οι γονείς τους είναι Δημότες Αχαρνών, σχετική επιστολή με το καρτελάκι έκπτωσης
και το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού τους, το οποίο είναι απαραίτητο για την εγγραφή του
παιδιού στην Α' τάξη του Δημοτικού.

Στόχος της κοινωνικής πρωτοβουλίας του Δήμου Αχαρνών είναι η μύηση των μικρών παιδιών
στα αθλητικά ιδεώδη και σε έναν δημιουργικό τρόπο απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου το-
υς, η εισαγωγή τους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και άθλησης, που θα τα βοηθήσει με-
γαλώνοντας να έχουν καλή φυσική κατάσταση και υγεία, καταπολεμώντας εγκαίρως την παι-
δική παχυσαρκία.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Είμαι πολύ χαρούμενος που εγκαινιά-
ζουμε μία νέα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς που απευθύνεται σε οικογένειες με μικρά
παιδιά που τώρα θα πάνε σχολείο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πο-
λιτικής μας για τη στήριξη του θεσμού της Οικογένειας και επιθυμία μας είναι να την αναπτύξο-
υμε περαιτέρω και να την καθιερώσουμε ως θεσμό".
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Πειθαρχική ποινή σε
πρώην αντιδήμαρχο

Πειθαρχική ποινή αργίας διάρκειας δύο μηνών, για παράβαση καθήκοντος από
βαριά αμέ-
λεια, επέβα-

λε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής, σε
πρώην αντιδήμαρχο
και νυν δημοτικό
σύμβουλο, έπειτα
από παρέμβαση του
Συνηγόρου του
Πολίτη.

Είχε προηγηθεί
αναφορά στην ανε-
ξάρτητη αρχή, κατα-
λογίζοντας στο δήμο
Λαυρεωτικής αδρά-
νεια σε σχέση με
σειρά καταγγελιών
πολίτη, για πρόκληση ηχορύπανσης από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην
Κακή Θάλασσα Κερατέας.

Η αρχή διερευνώντας την υπόθεση διαπίστωσε ότι ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος
παρέλειψε αδικαιολόγητα, κατά τα έτη 2012 και 2013, να επιβάλει τις προβλεπόμενες
διοικητικές κυρώσεις στο κατάστημα (αφαίρεση άδειας λειτουργίας και σφράγιση για
ορισμένο χρονικό διάστημα), παρά τις συνολικά δεκαοκτώ βεβαιωμένες από αστυνομι-
κά όργανα παραβάσεις κατά τα παραπάνω έτη, που αφορούσαν τη λειτουργία μουσι-
κής σε αυτό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την επιβολή των εν λόγω διοικητικών
κυρώσεων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται η συμπλήρωση τριών
παραβάσεων λειτουργίας μουσικής εντός έτους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε συνέχεια πρότεινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
να εκκινήσει διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του αντιδημάρχου, ενώ απέστειλε στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκθεση για παράβαση καθήκοντος του εν λόγω αιρε-
τού λειτουργού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ανταποκρίθηκε στην πρόταση του
Συνηγόρου και επέβαλε στον πρώην αντιδήμαρχο - και νυν δημοτικό σύμβουλο - πειθ-
αρχική ποινή αργίας διάρκειας δυο μηνών, για παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέ-
λεια.

Πρωτόκολλο συνεργασίας
μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και Ηλία Ψινάκη

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του
δήμου Μαραθώνα, θα υπογραφεί αύριο, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού
Π ρ ο -

στασίας του Πολίτη,
Γιάννη Πανούση.

Στόχος αυτής της
συνεργασίας είναι η
καλύτερη ενημέρω-
ση των δημοτών
του Μαραθώνα και
ιδιαίτερα των παι-
διών, γονέων, πολι-
τιστικών και αθλ-
ητικών συλλόγων,
τουριστικών επιχει-
ρήσεων και άλλων
επαγγελματιών και
φορέων για θέματα
ασφαλούς χρήσης
του διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και προώθησης της ιστορίας και της
τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον δήμο Μαραθώνα, ο οποίος εκδήλωσε την επιθυμία
του για ανάπτυξη συστηματικής και συνεχούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των προγραμ-
μάτων που υλοποιεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ενημέρωση των
πολιτών, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την ασφαλή χρήση τους.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα γίνει από το διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, υποστράτηγο Εμμανουήλ Σφακιανάκη και το δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία
Ψινάκη, αύριο και ώρα 20:30 στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης.
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Μετά το σβήσιμο της φωτιάς στην μονάδα ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημό-

κριτος», οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
(ΟΕΑ), η Greenpeace και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, επισημαίνουν τα εξής:

Οι μετρήσεις που έγιναν και αυτές που πρέπει να γίνουν:
·         Θα περιμέναμε οι μετρήσεις να αφορούν πρωτίστως τους ρύπους εκείνους που

μπορούν να περάσουν στην τροφική αλυσίδα και συνεπώς να έχουν δυσμενείς επι-
πτώσεις σε βάθος χρόνου. Επισημαίνουμε την
έλλειψη αναφοράς σε άλλους ρύπους (π.χ. Πολ-
υκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες -
ΠΑΥ), που είναι καρκινογόνοι και μπορούν να
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, καθώς
και την έλλειψη μετρήσεων στις στάχτες, όπου οι
διοξίνες και άλλοι επικίνδυνοι ρύποι αναμένεται
να έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα και μπορεί
να καθιστούν τα αποκαΐδια της φωτιάς τοξικά
απόβλητα, που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.

·         Ειδικά για τις διοξίνες, δεν είναι τόσο η
πρόσληψή τους μέσω εισπνοής ή επιμολυσμέ-
νου νερού που ενέχει κινδύνους, όσο το πέρα-
σμά τους σε τροφές (κυρίως πλούσιες σε λιπα-
ρά).

·         Θα πρέπει άμεσα, οι μετρήσεις να ολοκ-
ληρωθούν (να γίνουν επιπλέον μετρήσεις διο-
ξινών και ΠΑΥ και ιδιαίτερα στη στάχτη και σε
αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, εάν υπάρχουν, σε επαρκή απόσταση από τη μονάδα και
στην βασική κατεύθυνση διασποράς των καυσαερίων). Από τα αποτελέσματα θα κριθεί
αν είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για ενδεχόμενα ρυπασμένα αγροτικά προϊόντα.

Τα αίτια της φωτιάς:
·         Είναι φανερή η αδυναμία των αρμοδίων υπηρεσιών (ΥΠΑΠΕΝ, Περιφέρεια) να

κάνουν συστηματικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους. Η έλλειψη συστηματικών
ελέγχων ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα ότι «είναι οικονομικότερο να μην τηρηθούν καθ-
όλου οι όποιοι όροι προβλέπονται». Ακόμη και εάν γίνει κάποιος έλεγχος (συνήθως μετά
από καταγγελία) μέχρι την βεβαίωση της όποιας παράβασης και την εφαρμογή μέτρων,
μεσολαβεί τόσος χρόνος και διαδικασίες, που καθιστά πολλές φορές τους όποιους

ελέγχους αναποτελεσματικούς.
·         Η πρόσθετη εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού

Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και των σχετικών Συστημάτων Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης σε αυτές τις μονάδες αποδεικνύεται εκ
του αποτελέσματος ανεπαρκής.

·         Για τέσσερις δεκαετίες δεν έχουμε καταφέρει να συνεν-
νοηθούμε στην Αττική και αλλού για να δρομολογήσουμε τις

οριστικές και βέλτιστες λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και
άρα αφήνεται πολύς χώρος για παράνομη και επικίνδυνη διαχείριση σκουπιδιών παν-
τού. Σήμερα έπρεπε η επίσημη και νόμιμη ανακύκλωση να είναι τουλάχιστον τετραπλά-
σια και άρα να λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα αυτές οι μονάδες υπό καθεστώς
νομιμότητας και σε συμμόρφωση με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ποια είναι η επόμενη ημέρα:
·         Οι συστηματικοί έλεγχοι (όχι μόνο μετά από καταγγελία) σε εγκαταστάσεις περ-

ιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δεν είναι πολυτέ-
λεια, αλλά απόλυτη ανάγκη για τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, αλλά και για την ασφάλεια και
αποδοτική λειτουργία των ίδιων των υποδομών.
Χρειάζεται μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματι-
κή πολιτική για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
η οποία θα αυξήσει τους εκατοντάδες ελέγχους,
που πραγματοποιούνται σήμερα ετησίως σε όλη
την Ελλάδα, σε περίπου 10.000 που κρίνονται
απαραίτητοι. Επειδή το κράτος έχει συνέχεια, ας
αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις
της ειδικής Ομάδας Εργασίας του ΥΠΑΠΕΝ, που
είχε ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με το θέμα πριν
από δύο χρόνια, και στην οποία είχαν συμμε-
τάσχει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

·         Με ευθύνη του ΥΠΑΠΕΝ έχει καθυστερή-
σει αδικαιολόγητα η συγκρότηση του ΔΣ του

ΕΟΑΝ, το οποίο άμεσα θα πρέπει να συγκροτηθεί και να οργανώσει την συστηματική
παρακολούθηση των μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης σε όλη την Ελλάδα. Δεν
υπάρχουν περιθώρια να καούν και άλλες μονάδες εναλλακτικής διαχείρισης.

·         Τέλος, ας δουλέψουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, χωρίς αγκυλώσεις και προκαταλή-
ψεις, πάνω σε ρεαλιστικές και οικονομικές προτάσεις, για να δρομολογηθεί επιτέλους η
λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων και στη χώρα μας, στη βάση
πολλών καλών παραδειγμάτων της ΕΕ και στην προοπτική της Μηδενικής Παραγωγής
Αποβλήτων και της Κυκλικής Οικονομίας. Οι τρεις οικολογικές οργανώσεις έχουν καταθ-
έσει διαχρονικά πολλές προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και στην πρόσφατη
διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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τροφίμων σε αναξιο-
παθούντες, Συμπολίτες

μας που χτύπησε η κρίση, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Και μια σειρά άλλων, εξίσου σημαντικών παρεμβάσεων,
που οφείλονται, στην αγαστή συνεργασία που επιδιώκο-
υμε ΕΛ.ΠΕ και Δήμος, και αντανακλά στα πρόσωπα δύο
συναδέλφων σας, αγαπητοί φίλοι από τα ΕΛ.ΠΕ. Του
κυρίου Άγγελου Στράνη, Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων,
και της κυρίας Ράνιας Σουλάκη, Διευθύντριας Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης! Τους ευχαριστώ δημόσια, για μια
ακόμη φορά! Αναγνωρίζοντας ότι, όσα κάνουμε μαζί,
ξεπερνούν        -πολλές φορές- τα στενά υπηρεσιακά τους
πλαίσια, κι αγγίζουν ευαίσθητα ανθρώπινα ζητήματα,
αναδεικνύοντας ένα εταιρικό πρόσωπο που αντανακλά σε
όλους εσάς!

Αγαπητοί μου Φίλοι, δεν σκοπεύω να μακρηγορήσω.
Γνωριζόμαστε καλά! Ξέρετε ότι, είμαστε οι τελευταίοι που
θα κλείσουμε τα ματιά μας σε ότι
καλό γίνεται, και θα βουλώσουμε το
στόμα μας για ό,τι κακό διαπι-
στώνουμε! Καθαρές κουβέντες,
λοιπόν: Βάζουμε μπροστά, τώρα,
το Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολο-
γικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτα-
σης (το Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε)! Μας στηρίζε-
τε, χωρίς μισόλογα και δεύτερες
σκέψεις, σε όλα εκείνα που πρέπει
να γίνουν, για να λάβει σάρκα και
οστά, το πλαίσιο ασφαλούς λειτο-
υργίας του εν λόγω Σχεδίου!
Ζητούμε να στηρίξετε το αίτημά
μας, για αυστηρούς περιβαλλοντι-
κούς ελέγχους. Για σχεδιασμό και
υλοποίηση επιχείρησης απο-
ρρύπανσης και αστυνόμευσης της
περιοχής. Σας θέλουμε στο πλευρό
μας, γιατί μας αφορά όλους, στο
ζήτημα της πολεοδόμησης -με δια-
δικασία fast track-, όλων των
«άτυπων βιομηχανικών συγκεν-
τρώσεων, με τρόπο που θα ξεπε-
ρνά τα γραφειοκρατικά προσκόμ-
ματα, τα οποία κρατούν τον τόπο
μας δέσμιο, κι εμποδίζουν τη λειτο-
υργία των επιχειρήσεων, σε κάθε ζώνη του. Μην ξεχνάμε,
μάλιστα, την προοπτική της λειτουργίας του Εμπορευμα-
τικού Κέντρου του Ο.Σ.Ε. Σας θέλουμε μπροστά, στο ζήτ-
ημα των κάθετων αξόνων! Της σύνδεσης με τη Λεωφόρο
Σχιστού, των κάθετων οδών, που θα διασφαλίσουν, όχι
μόνο τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, αλλά
του συνόλου των οικονομικών μονάδων της περιοχής!
Σας θέλουμε πρωτοπόρους, συμπαραστάτες μας, και στο
ζήτημα των προσλήψεων, στα ΕΛ.ΠΕ., με πραγματικό
μπόνους εντοπιότητας! Και σας διαβεβαιώνουμε ότι, θα
συνεχίσουμε μαζί, να δίνουμε παραδείγματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς, αθόρυβα και με σεβασμό σ’
αυτούς που μας έχουν ανάγκη! Οι καιροί είναι δύσκολοι
πολύ! Αν είμαστε μια γροθιά, ειλικρινείς και αλληλέγγυοι,
θα κερδίσουμε μαζί, όλα τα στοιχήματα, του Ασπρόπυρ-
γου, των ΕΛΠΕ, της δυτικής Αττικής, της Ελλάδας! Σας
ευχαριστώ!».

Αγαπητοί διοργανωτές, Κύριες και Κύριοι, από την 1η
Ιανουαρίου του 2007, που είμαι Δήμαρχος Ασπροπύρ-

γου, μέχρι σήμερα, σας λέγω -μετά λόγου γνώσεως- πως
οι Ασπροπύργιοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν στη συγκεκρι-
μένη μονάδα, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού!
Τη στιγμή που μεσολάβησαν πολλές εκατοντάδες προ-
σλήψεις! Τη στιγμή που η πόλη μας, κι αυτό το γνωρίζουν
όλοι, διαθέτει σοβαρότατο επιστημονικό προσωπικό αλλά
και χιλιάδες εργατοτεχνίτες, που μπορούν να καλύψουν
το σύνολο των αναγκών της μεγαλύτερης επένδυσης των
ΕΛ.ΠΕ, που έγινε στον Ασπρόπυργο! Ξέρετε ότι, αυτοί,
στους οποίους τα ΕΛΠΕ αναθέτουν τις διαγωνιστικές δια-
δικασίες, αποκλείουν -με διάφορες μεθοδεύσεις- τη
δυνατότητα των νέων της πόλης μας, τη δυνατότητα των
ανέργων, να προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους στο Διυλι-
στήριο. Μάλλον κάποιο μαγικό χέρι, πιάνει το μολύβι
αυτών που περνούν, γιατί με μολύβι συμπληρώνονται τα
γραπτά, φαντάζομαι το ξέρετε, δίνοντας προβάδισμα
στους εκλεκτούς, που δεν είναι πολίτες του Ασπρόπυρ-
γου, πολίτες της δυτικής Αττικής, αλλά ευνοούμενοι από

άλλες περιοχές!
Και, στο σημείο αυτό, σας καλώ να αναρωτηθείτε: Τελι-

κά, πού είναι αυτό το περιβόητο μπόνους του 30%, λόγω
εντοπιότητας, το οποίο κερδίσαμε το 2007, μετά από κιν-
ητοποιήσεις, όταν -Δήμος και Πολίτες του Ασπρόπυργου-
αποκλείσαμε την πόρτα του Διυλιστηρίου; Από πενήντα
(50) χιλιάδες ανθρώπους, ούτε είκοσι (20) Συμπολίτες
μας δεν τυγχάνουν, τούτη την ώρα, όχι του ευεργετήματος
της εργασίας, αλλά της ανταπόδοσης, για όσα ζει αυτή η
Πόλη! Και, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, Κύριε Αλεξόπου-
λε, Κύριε Ηλιόπουλε, Κύριε Στεργιούλη, σας θέλουμε στο
πλευρό μας! Από σήμερα! Όχι στο απώτατο μέλλον! 

Το ξέρετε ότι δεν είμαστε αχάριστοι! Ούτε επιλήσμονες!
Γι’ αυτό δεν σκοπεύω να αποκρύψω, κι όσα καλά, βλέπει
ο τόπος μας, μέσα από πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης. Και δεν είναι λίγα. Τα απαριθμώ, εν
συντομία: α) Χίλια πεντακόσια (1500) λίτρα πετρελαίου
θέρμανσης, για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου μας. β) Σημαντική οικονομική χορηγία, στις

ετήσιες πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, που έχουν την ονο-
μασία «Θριάσια». γ) Βράβευση των 

νέων φοιτητών του Θριασίου. δ) Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης. ε)
κατασκευή Παιδικής Χαράς στον Άγιο Γιάννη Ασπροπύρ-
γου. στ) Χορηγική στήριξη του κορυφαίου θεσμού μας,
«Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου». ζ)
Πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων για τους ηλικιωμένους.
η) Παροχή τροφίμων σε αναξιοπαθούντες, Συμπολίτες
μας που χτύπησε η κρίση, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Και μια σειρά άλλων, εξίσου σημαντικών παρεμβάσεων,
που οφείλονται, στην αγαστή συνεργασία που επιδιώκο-
υμε ΕΛ.ΠΕ και Δήμος, και αντανακλά στα πρόσωπα δύο
συναδέλφων σας, αγαπητοί φίλοι από τα ΕΛ.ΠΕ. Του
κυρίου Άγγελου Στράνη, Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων,
και της κυρίας Ράνιας Σουλάκη, Διευθύντριας Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης! Τους ευχαριστώ δημόσια, για μια
ακόμη φορά! Αναγνωρίζοντας ότι, όσα κάνουμε μαζί,

ξεπερνούν        -πολλές φορές- τα στενά
υπηρεσιακά τους πλαίσια, κι αγγίζουν
ευαίσθητα ανθρώπινα ζητήματα, αναδεικ-
νύοντας ένα εταιρικό πρόσωπο που αντα-
νακλά σε όλους εσάς!

Αγαπητοί μου Φίλοι, δεν σκοπεύω να
μακρηγορήσω. Γνωριζόμαστε καλά! Ξέρετε
ότι, είμαστε οι τελευταίοι που θα κλείσουμε
τα ματιά μας σε ότι καλό γίνεται, και θα βου-
λώσουμε το στόμα μας για ό,τι κακό διαπι-
στώνουμε! Καθαρές κουβέντες, λοιπόν:
Βάζουμε μπροστά, τώρα, το Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος
Μεγάλης Έκτασης (το Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε)! Μας
στηρίζετε, χωρίς μισόλογα και δεύτερες
σκέψεις, σε όλα εκείνα που πρέπει να
γίνουν, για να λάβει σάρκα και οστά, το
πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας του εν λόγω
Σχεδίου! Ζητούμε να στηρίξετε το αίτημά
μας, για αυστηρούς περιβαλλοντικούς
ελέγχους. Για σχεδιασμό και υλοποίηση
επιχείρησης απορρύπανσης και αστυνό-
μευσης της περιοχής. Σας θέλουμε στο
πλευρό μας, γιατί μας αφορά όλους, στο
ζήτημα της πολεοδόμησης -με διαδικασία
fast track-, όλων των «άτυπων βιομηχα-

νικών συγκεντρώσεων, με τρόπο που θα ξεπερνά τα γρα-
φειοκρατικά προσκόμματα, τα οποία κρατούν τον τόπο
μας δέσμιο, κι εμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρή-
σεων, σε κάθε ζώνη του. Μην ξεχνάμε, μάλιστα, την προ-
οπτική της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου του
Ο.Σ.Ε. Σας θέλουμε μπροστά, στο ζήτημα των κάθετων
αξόνων! Της σύνδεσης με τη Λεωφόρο Σχιστού, των κάθ-
ετων οδών, που θα διασφαλίσουν, όχι μόνο τη λειτουργία
του Εμπορευματικού Κέντρου, αλλά του συνόλου των
οικονομικών μονάδων της περιοχής! Σας θέλουμε πρω-
τοπόρους, συμπαραστάτες μας, και στο ζήτημα των προ-
σλήψεων, στα ΕΛ.ΠΕ., με πραγματικό μπόνους εντοπιότ-
ητας! Και σας διαβεβαιώνουμε ότι, θα συνεχίσουμε μαζί,
να δίνουμε παραδείγματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Ανθρωπιάς, αθόρυβα και με σεβασμό σ’ αυτούς που μας
έχουν ανάγκη! Οι καιροί είναι δύσκολοι πολύ! Αν είμαστε
μια γροθιά, ειλικρινείς και αλληλέγγυοι, θα κερδίσουμε
μαζί, όλα τα στοιχήματα, του Ασπρόπυργου, των ΕΛΠΕ,
της δυτικής Αττικής, της Ελλάδας! Σας ευχαριστώ!».
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία µελετών και κατασκευών

ΔΔώώσσττεε  σσττηη  ΔΔΕΕΗΗ  δδεεύύττεερροο  ρρόόλλοο..
ΚΚαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  
εεννέέρργγεειιααςς  όόππωωςς  ::
ΑΑλλλλααγγήή  ππααλλααιιώώνν  κκοουυφφωωμμάάττωωνν  σσεε  εεννεερργγεειιαακκάά..                  
ΜΜοοννώώσσεειιςς,,  εεξξωωττεερριικκήήςς  ττοοιιχχοοπποοιιίίααςς--
ττααρρααττσσώώνν..                
ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  φφωωττοοββοολλττααϊϊκκώώνν..                                    
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς
ααννττλλίίααςς  θθεερρμμόόττηηττααςς..              
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς
γγεεωωθθεερρμμίίααςς..                                    
ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη    λλααμμππττήήρρωωνν    LLeedd..                                                                
ΜΜεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη
ααννααββάάθθμμιισσηη  δδωωρρεεάάνν..  
ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  εεννεερργγεειιαακκήήςς  ααππόό--
δδωωσσηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  κκαατταασσκκεευυώώνν
δδωωρρεεάάνν..  
ΤΤώώρραα  κκααιι  γγιιαα  όόσσοουυςς  έέχχοουυνν  ρρυυθθμμίίσσεειι  ττοο  ααυυθθααίίρρεεττόό  ττοουυςς  ττοο  μμιισσόό  ππρρόόσσττιιμμοο
((5500%%))  ααννττίί  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθήή  σσττιιςς
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεννεερργγεειιαακκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ααυυθθααιιρρέέ--
ττοουυ..  
ΣΣεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη    σσεε  εεττήήσσιιαα  ββάάσσηη  μμπποορρεείί

νναα  φφττάάσσηη  κκααιι  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  ττοο  7700%%..

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσααςς  ππεερριιμμέέννοουυμμεε  
σσττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς,,  ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο    221100--55557733004422    κκ..  ΜΜααλλιιάά  ΆΆνννναα..    
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Π Σκουρλέτης: Η κυβερνηση
μελετά τη δημιουργία ενός επο-
πτικού φορέα για τα ναυπηγεία

Τη δημιουργία ενός εθνικού, δημόσιου, εποπτικού φορέα για τα ναυπηγεία μελε-
τά η κυβέρνηση, καθώς πιστεύει ότι παρά την απαξίωση που έχει υποστεί ο κλά-
δος εξακολουθεί να αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικο-

νομίας το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί.
Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης, με αφορμή τη

συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη για τις
συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο ναυπηγείο Νεωρίου, που αντιδρ-
ούν τόσο για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων τους, όσο και για τις άθλιες συνθή-
κες εργασίας.

"Το Ναυπηγείο πρέπει να μείνει ανοικτό και να αξιοποιηθεί, γιατί υπάρχουν τεράστιες
δυνατότητες και οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται στην ώρα τους", τόνισε ο κ. Σκο-
υρλέτης.

Όπως αναγνώρισε ο υπουργός Εργασίας, σε τρίτο έλεγχο που έγινε στις 11 Ιουνίου
στο συγκεκριμένο ναυπηγείο, διαπιστώθηκε η μη καταβολή των δεδουλευμένων και η
υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης ενώ απέδωσε "πολιτικές σκοπιμότητες που
κρύβονται πίσω από τέτοια φαινόμενα και συμπεριφορές".

"Στις δεδομένες συνθήκες, που προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε βήμα-βήμα

κάποια από όσα έκαναν στις εργασιακές σχέσεις οι προηγούμενες μνημονιακές κυβε-
ρνήσεις, αυτού του είδους συμπεριφορές, προφανώς, έχουν και πολιτική σκοπιμότητα
και αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν πίεση σε μια κυβέρνηση που με αποφασιστικό
τρόπο υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων", υπογράμμισε ο κ. Σκουρλέτ-
ης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσώτης τόνισε ότι οι εργαζόμενοι, παρά την προσπάθεια
εκβίασης και τρομοκράτησης από την εταιρεία, συνεχίζουν τον αγώνα τους διεκ-
δικώντας τα δεδουλευμένα τους καθώς είναι απλήρωτοι από την αρχή του χρόνου.

Όπως είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας από το 1994 κ. Ταβου-
λάρης, έστειλε προκλητική επιστολή στο σωματείο των εργαζομένων, με την οποία τους
κατηγορεί ότι με ευθύνη τους το ναυπηγείο χάνει πελάτες, ενώ παράλληλα τους εκβιά-
ζει και τους τρομοκρατεί και τους καλεί να δουλέψουν στην επιχείρηση παίρνοντας το
50% της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου.

"Είναι προκλητικοί κ. υπουργέ. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 έχουν επισκευαστεί 27
πλοία στο συγκεκριμένο ναυπηγείο. Δεν είναι λίγα, αν πάρουμε υπόψη μας ότι πέρσι,
όλο το 2014, επισκευάστηκαν συνολικά 67. Άρα η επισκευαστική εργασία στο ναυ-
πηγείο πάει καλά. Ωστόσο ο κ. Ταβουλάρης και στο Ναυπηγείο Νεωρίου και στα ναυ-
πηγεία Ελευσίνας εξακολουθεί να ακολουθεί την ίδια τακτική και να μην πληρώνει",
ανέφερε ο κ. Κατσώτης και πρόσθεσε:

"Η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα οξυμένο ζήτημα, το θέμα της απλήρωτης
εργασίας. Πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε αυτό".

"Είμαστε απόλυτοι, συγκεκριμένοι και αποφασιστικοί στο να χτυπήσουμε φαινόμενα
αδήλωτης εργασίας. Καμία ανοχή σε πρακτικές οι οποίες λειτουργούν απεργοσπαστι-
κά. Αυτό είναι απαράδεκτο", αντέτεινε ο κ. Σκουρλέτης.

Ακόμα, ο υπουργός Εργασίας, διαβεβαίωσε ότι έχει προσωπική εικόνα της κατάστα-
σης μετά και τη συνάντηση που είχε με το σωματείο του Νεωρίου στις 5 Μαΐου, ενώ
έκανε λόγο για μια ιστορική επιχείρηση την μεγαλύτερη του νησιού, που εκ των πραγ-
μάτων έχει δεσπόζουσα σημασία για την οικονομία της Σύρου.

Κλείνοντας ο κ. Σκουρλέτης επιβεβαίωσε ότι πράγματι έχουν διαπιστωθεί από την
Επιθεώρηση Εργασίας παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας από την εταιρεία.

Όπως είπε, μέχρι τέλη του 2014 η Επιθεώρηση Εργασίας μετά από σειρά ελέγχων
που είχε κάνει στο ναυπηγεία, είχε καταθέσει 8 μηνυτήριες αναφορές. Τους τελευταίο-
υς μήνες σε δύο ελέγχους που έκανε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η απεργία, διαπιστώθηκε ότι
υπήρξε πράγματι μέσω του εργολάβου, αύξηση των εργαζομένων που λειτούργησαν
σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός. Κατόπιν αυτού υπήρξε διοικητική κύρωση ύψους
35.550 ευρώ για αδήλωτη εργασία, καταπάτηση ωραρίου και υπερεργασία.
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Στη δημοσιότητα δόθηκε το
νομοσχέδιο που περιλαμβάνει
αλλαγές στο συνταξιοδοτικό

σύστημα του Δημοσίου.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικο-

νομικών αναφέρει ότι θέτει σε δημόσια
διαβούλευση το σχέδιο σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών
θεμάτων του Δημοσίου».

Επιπλέον, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Δημήτρ-
ης Μάρδας καλεί όλους τους
πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο
να συμμετάσχουν από σήμερα
στη δημόσια ηλεκτρονική δια-
βούλευση, προκειμένου να
καταθέσουν τις προτάσεις τους
μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
και ώρα 9:00πμ, ώστε να συμβά-
λουν στη βελτίωση των διατά-
ξεων του νομοσχεδίου.

Τι αλλάζει με στο συνταξιοδοτικό του
Δημοσίου

Για τις άγαμες θυγατέρες που μέχρι
σήμερα λαμβάνουν δύο συντάξεις , εάν
αυτές χορηγούνται από διαφορετικούς
τομείς και ο ένας από αυτούς είναι του
Δημοσίου, τότε αναστέλλεται η καταβολή
της μίας εκ των δύο συντάξεων. Η
σύνταξη που θα ανασταλεί η καταβολή
της επιλέγεται από την ασφαλισμένη και η
αναστολή της σύνταξης γίνεται μέχρι του
ποσού των 720 ευρώ.

Δίνεται η δυνατότητα στο τακτικό προ-
σωπικό των περιφερειών και στα μέλη
των οικογενειών τους, να συνταξιοδο-
τούνται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν
στο δημόσιο , εκτός κι εάν επιθυμούν οι
ίδιοι με αίτηση τους να συνταξιοδοτηθούν

με τις διατάξεις του προηγούμενου ασφα-
λιστικού φορέα στον οποίο υπάγονταν.

Οι υπάλληλοι του κλάδου επιστημονι-
κού προσωπικού της Ειδικής Νομικής
Υπηρεσίας , οι υπάλληλοι του κλάδου
εμπειρογνωμόνων και οι υπάλληλοι του
κλάδου οικονομικών και εμπορικών
υποθέσεων του υπουργείου εξωτερικών,

στο εξής θα συνταξιοδοτούνται με βάση
το βασικό μισθό ενέργειας του μισθολογι-
κού κλιμακίου ή του βαθμού που έφεραν
κατά την έξοδο τους από την υπηρεσία
μαζί με την προσαύξηση του χρόνου
υπηρεσίας. Συντάξεις που έχουν κανονι-
σθεί με διαφορετικό τρόπο, θα αναπρο-
σαρμόζονται από την αρμόδια διεύθυνση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή θα εμφ-
ανίζεται στις συντάξεις του επόμενου
μήνα από την δημοσίευση του παρόντος
νόμου.

Επίσης ορίζονται οι περιπτώσεις στις
οποίες οι εργαζόμενοι λαμβάνουν το
επίδομα θέσης ανάλογα με το εάν έχουν
συμπληρώσει διετία  ως προϊστάμενοι
οργανικών μονάδων διαφορετικής
βαθμίδας ή όχι. Έτσι προκύπτει

αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συντά-
ξεων που έχουν υπολογιστεί με άλλον
τρόπο.

Υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος
πραγματικής προϋπηρεσίας κατά τον
οποίο ο εργαζόμενος έκανε χρήση των
διατάξεων περί άδειας ανατροφής του
παιδιού του. Οι διατάξεις αυτές αφορούν

τους δημοσίους υπαλλήλους
αλλά και τους υπαλλήλους των
ΝΠΔΔ. Η συγκεκριμένη διάταξη
εφαρμόζεται και για όλους τους
υπόλοιπους δημοσίους υπαλλή-
λους και λειτουργούς του
δημοσίου για τους οποίους
προβλέπεται η χορήγηση ανάλο-
γων αδειών. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την αναγνώριση
ως συντάξιμων αυτών των χρό-
νων είναι η πληρωμή από τον
υπάλληλο των προβλεπόμενων
ασφαλιστικών εισφορών.

Ο χρόνος προσωρινής κράτ-
ησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε για  στρ-
ατιωτικό αδίκημα προσμετράται ως
συντάξιμη υπηρεσία.

Δικαίωμα σύνταξης έχουν οι στρατιωτι-
κοί που έχουν απομακρυνθεί από τις
τάξεις του στρατού , «χωρίς την υπαιτιότ-
ητα τους» όχι «χωρίς την θέληση τους»
όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών
που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέρ-
γειας αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου
καταστροφέα λογίζεται διπλάσιος σε
καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό
πολέμου.

Οι εργαζόμενοι σε ΟΤΑ που έχουν
απολυθεί , αλλά έχουν τουλάχιστον 20
έτη προϋπηρεσίας , λαμβάνουν σύνταξη
στα 67 έτη.

Reuters: Εκροές 2 δισ. από τις
ελληνικές τράπεζες τις τρεις

τελευταίες ημέρες

Στα 2 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές εκροές καταθέ-
σεων από τις ελληνικές τράπεζες τις τρεις τελευταίες
ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου

Reuters το οποίο επικαλείται τραπεζικές πηγές.
Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ποσό, το οποίο ισούται με

το 1,5% των συνολικών καταθέσεων (133,6 δισ. ευρώ). Μάλι-
στα, το Reuters αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση
των εκροών διαδραμάτισε η κατάρρευση των διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ Αθήνας και δανειστών το περασμένο Σαββα-
τοκύριακο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ημέρες, ο ημε-
ρήσιος ρυθμός εκροής καταθέσεων ανερχόταν στα 200 με 300
εκ. ευρώ.

Αθροιστικά, όπως ανέφερε την Τετάρτη τη ΤτΕ, από τον
Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, οι εκροές από τις ελληνικές τράπε-
ζες ανέρχονται στα 30 δισ. ευρώ

Επιστολή Παρασκευόπουλου προς τον
Αρχιεπίσκοπο για το σύμφωνο συμβίωσης

Ουπουργός Δικαιοσύνης Ν.Παρασκευόπουλος απέστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο απαντώντας σε πρόσφατη επιστολή του με την
οποία εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το νομοσχέδιο με το οποίο επέρχεται η επέκταση

του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.
Ο κ. Παρασκευόπουλος στην επιστολή του αναφέρει ότι το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης «δεν

συνιστά εύνοια ή πολύ περισσότερο προτίμηση ενός άλλου τύπου γάμου ή υποτίμηση της οικο-
γένειας», αλλά μια «πιο «χαλαρής» από το γάμο μορφής συμβίωσης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης στην επιστολή του βεβαιώνει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ότι
«η Πολιτεία σέβεται τη διαχρονική πρόταση ζωής που έχει η Εκκλησία για τον άνθρωπο και την
προάσπιση εκ μέρους της μόνο του χριστιανικού γάμου». 

Επισημαίνει ότι «η νομοθετική πρωτοβουλία της Πολιτείας για την επέκταση του ισχύοντος
συμφώνου συμβίωσης με κανένα τρόπο δεν συνιστά εύνοια ή πολύ περισσότερο προτίμηση ενός

άλλου τύπου γάμου ή υποτίμηση της οικογένειας» και υπογραμμίζει ότι «ο γάμος και η οικογένεια
αποτελούν πάντοτε βασικά κύτταρα της ιστορίας του τόπου μας και διαχρονικά ρυθμίζονται και
προστατεύονται θεσμικά».

Όμως, αναφέρει ακόμα ο υπουργός Δικαιοσύνης, «η Πολιτεία οφείλει να σέβεται την επιλογή των
ανθρώπων, πιστών ή όχι, να διαμορφώνουν και άλλες μορφές σχέσεων αγάπης και συνύπαρξης,
πέραν του γάμου, παρέχοντας ένα πλαίσιο νομικών εγγυήσεων που θα διασφαλίζει την προστασία
των ευάλωτων μερών και θα συμβάλλει σε μια αρμονική κοινωνική συμβίωση».

Ωστόσο, σημειώνεται στην επιστολή ότι, «η θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης, δηλαδή η
θεσμική κατοχύρωση μιας πιο «χαλαρής» από το γάμο μορφής συμβίωσης δεν προωθεί τον ατο-
μικισμό, αλλά την αυτονομία, δηλαδή την εντός πλαισίων ελεύθερη διαμόρφωση των σχέσεων και
την ανάληψη της σχετικής διαπροσωπικής ευθύνης».

Αντιλαμβάνομαι, υπογραμμίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης, ότι «για την Εκκλησία η επαφή των
ομοφύλων συνιστά αμαρτία, γνωρίζω όμως επίσης καλά ότι για την έννομη και δη τη συνταγματι-
κή τάξη συνιστά δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στη διαφορά».

Τέλος, ο κ. Παρασκευόπουλος υπενθυμίζει ότι τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το
θέμα της εφαρμογής του σύμφωνου ελεύθερης συμβίωσης.

Όλες οι αλλαγές στο 
συνταξιοδοτικό του Δημοσίου
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Απαγόρευση ενασχόλησης

με το ποδόσφαιρο στον
Βαγγέλη Μαρινάκη

Τριπλός είναι ο περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε στον
Βαγγέλη Μαρινάκη ύστερα από τη μαραθώνια (7 ώρες)
απολογία του, στον ανακριτή Διαφθοράς, Γιώργο Ανδρ-

εάδη για την υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης» στο

ποδόσφαιρο.
Συγκεκριμένα του απαγορεύτηκε η ενασχόληση με το ποδό-

σφαιρο, του ζητήθηκε εγγύηση 200.000 ευρώ για να μείνει
ελεύθερος αλλά και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περ-
ιοχής του, μία φορά το 15ήμερο.

υτό σημαίνει ότι ο κ.Μαρινάκης δεν μπορεί να συμμετέχει ενε-
ργά στα διοικητικά των «ερυθρολεύκων». Αντίθετα δεν πρέπει
να συνδέεται η συγκεκριμένη απόφαση με την κατοχή μετοχών
του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς δεν έχει σχέση με περιου-
σιακά στοιχεία αλλά μόνο με διοικητικά ζητήματα.

Τέλος να αναφερθεί ότι δεν του επιβλήθηκε απαγόρευση εξό-
δου από τη χώρα, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να ταξιδεύει
εκτός συνόρων, αν και σε άλλους κατηγορούμενους της ίδιας
υπόθεσης έχει επιβληθεί η συγκεκριμένη ποινή.

«Απατεώνα, κατέστρεψες την Ελλάδα»
Επίθεση Μπέου κατά

Παπανδρέου στο Βόλο

Φραστική επίθεση κατά του Γιώργου Παπανδρέου εξα-
πέλυσε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, όταν ο
πρώην πρωθυπουργός προσήλθε το πρωί της Πέμ-

πτης σε ξενοδοχείο της πόλης για να συναντήσει στελέχη του

ΚΙΔΗΣΟ. 
Στη συνάντηση εμφανίστηκε ξαφνικά και ο δήμαρχος Βόλου

Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος σύμφωνα με τοπικά site είπε απε-
υθυνόμενος στον Γ.Παπανδρέου «απατεώνα, κατέστρεψες την
Ελλάδα. Ντροπή σου...».

Στη συνέχεια, στελέχη του ΚΙΔΗΣΟ επιτέθηκαν στον Αχ.Μπέο,
ενώ οι πιο ψύχραιμοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύμα-
τα.

Τελικά, το επεισόδιο έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας.
Ο Αχιλλέας Μπέος απειλεί να καταθέσει μήνυση εναντίον

όσων του επιτέθηκαν, ενώ εκείνος πήγε να κάνει κριτική στον
πρώην πρωθυπουργό.

Σε διαβούλευση το
πολυνομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας

Τέθηκε σε διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη
εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτερ-

οβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που αναμένεται από
την ακαδημαϊκή κοινότητα με αγωνία επί δίμηνο.

Το σχέδιο νόμου επεξεργάζεται ζητήματα λειτουργίας όλων

των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας και σύμφωνα
με το υπουργείο, «αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την κατάθ-
εση του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα αναμορφώσει
συνολικά το χάρτη της εκπαίδευσης και της έρευνας και θα
αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού και διευρυμένου διαλόγου
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί η αιτιολογική έκθεση, ενώ
διαβούλευση επί του σχεδίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη
εβδομάδα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου (ώρα 14:00).

Ο υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς σημειώνει: «Δεδομένης της
σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ
να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατ-
υπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές
ρυθμίσεις».

Προειδοποίηση Λαγκάρντ: Δεν
υπάρχει περίοδος χάριτος μετά

τις 30 Ιουνίου
«Αν δεν καταβληθεί η δόση τότε η Ελλάδα

θα χρεοκοπήσει έναντι του Ταμείου»

«Υποχρεωτική και αμετάκλητη» χαρακτήρισε η πληρωμή
των ομαδοποιημένων δόσεων προς το ΔΝΤ στις 30 Ιου-
νίου η γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ,

προειδοποιώντας ότι στην αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρξει
«περίοδος χάριτος» για την Ελλάδα. 

«Αν δεν καταβληθούν οι δόσεις, τότε η Ελλάδα θα χρεοκοπή-

σει έναντι του Ταμείου» ανέφερε χαρακτηριστικά η κύρια Λαγ-
κάρντ, δηλώνοντας μάλιστα πως πραγματικά «ελπίζω να μην
συμβεί αυτό.»

Πρόσθεσε πως το ΔΝΤ συνεχίζει να συμμετέχει στις ελληνικές
διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας πως το Ταμείο θέλει να
υπάρξει μεταρρύθμιση του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστή-
ματος «με έξυπνη προσέγγιση».

Από την πλευρά της, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα
Μέρκελ, σε επικοινωνία της με το Νίκο Αναστασιάδη, που έχει
αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο, δεν έκρυψε ότι η κατάσταση για
την Ελλάδα είναι πολύ «πολύ δύσκολη». 

Σχέδιο δήλωσης για ελάφρυνση χρέους, στο ενδεχόμενο
συμφωνίας, επεξεργάζονται πάντως Κομισιόν και ΕΚΤ 

Πανούσης για Grexit:
Υπάρχουν Έλληνες που

επιθυμούν τη ρήξη;
"Ο λαός θέλει τη συμφωνία με τους
εταίρους έστω κι αν είναι επώδυνη"

Έμμεση απάντηση σε κυβερνητικά και κομματικά στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν λόγο για ρήξη και
ενδεχόμενο εξόδου από την ευρωζώνη έδωσε την

Πέμπτη ο Γιάννης Πανούσης μετά τη συνάντηση του με τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. 
«Πιστεύω ότι ο λαός θέλει τη συμφωνία με τους εταίρους,

έστω κι αν είναι επώδυνη, και θα τη στηρίξει. Μου είναι δύσκο-
λο να υποθέσω ότι υπάρχουν Έλληνες που επιθυμούν την
ρήξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη.

«Aν πάμε σε ρήξη με την Ευρώπη τότε θα έχουμε υπαρξιακό
πρόβλημα ως χώρα» προειδοποίησε δε, σημειώνοντας ότι
υπάρχουν και άλλες παράμετροι, όπως η γεωπολιτική, με τις
οποίες απαιτείται η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. 

«Μεγαλύτερη ζημία από ένα Grexit θα πάθουν οι δανειστές
απ’ ό,τι η Ελλάδα» επέμεινε στο μεταξύ ο Δημήτρης Στρα-
τούλης. «Μην ανησυχεί ο κόσμος, θα δυσκολευτούμε για μερι-
κούς μήνες, αλλά όλα θα πάνε καλά» διαβεβαίωσε ο αναπληρ-
ωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

«Αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε ένα βιώσιμο σχέδιο η
Ελλάδα θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό για την πιθανότητα
ενός Grexit γιατί δεν έχουμε λαϊκή εντολή να φύγουμε από το
ευρώ» τόνισε από την πλευρά του ο αναπληρωτής Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή
του στο BBC.
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΡΕΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΝΤΑΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο μικρότερος σκληρός
δίσκος με την μεγαλύτε-

ρη χωρητικότητα

Νεοσύστατη εταιρεία τεχνολογίας με την επωνυμία
PKParis διεκδικεί τα εύσημα για την ανάπτυξη και
κατασκευή του μικρότερου παγκοσμίως εξωτερικού

σκληρού δίσκου USB 3.0 με αποθηκευτικό χώρο 128GB, κλέ-
βοντας την πρωτιά κατά μόλις λίγα χιλιοστά από την εταιρεία
SanDisk.

Η συσκευή έχει σχήμα ορθογωνίου και είναι κατασκευασμένη
από αλουμίνιο, ενώ περιλαμβάνει και ένα μικρό καλώδιο για την
προσαρμογή της σε αλυσίδα. Η PKParis υποστηρίζει ότι η
δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων της συσκευής φτάνει τα
140Mbps, ελαφρώς ταχύτερη από τους εξωτερικούς σκληρούς
δίσκους της SanDisk στα 130Mbps.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό τεχνολογίας
PC World, η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην τιμή των 140 δολαρίων
(περίπου 122 ευρώ).

Πολύνεκρες επιθέσεις της
Μπόκο Χαράμ στο Νίγηρα

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί από την επίθεση ενόπλων
της Μπόκο Χαράμ σε δύο χωριά στο Νίγηρα.

Σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, οι
δράστες εισέβαλαν στα χωριά στην περιοχή Γκεσκέρου με
αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες και πυροβόλησαν κατοίκους, πριν
βάλουν φωτιά στα κατά κύριο λόγο αχυρένια σπίτια του χωριού,
όπου άλλοι κάτοικοι κρυβόντουσαν.

Συνολικά «τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Κάποια
από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους όταν τα σπίτια τους πυρπο-
λήθηκαν», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους των δυνά-
μεων ασφαλείας. Πρόσθεσε επίσης πως ο απολογισμός των
νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, επειδή πολλοί από τους επιζή-
σαντες έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η περιοχή Γκεσκέρου βρίσκεται κατά μήκος της όχθης του
ποταμού Κομαντούγκου, που χωρίζει τον Νίγηρα από την Νιγ-
ηρία.

Παρά την περιφερειακή στρατιωτική επιχείρηση για την εξόν-
τωση της Μπόκο Χαράμ, πολλές περιοχές στον νότιο Νίγηρα
έχουν δεχθεί δεκάδες επιθέσεις αυτό τον χρόνο. 

Η κυβέρνηση της χώρας έχει ανακηρύξει την περιοχή σε κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης, συλλαμβάνοντας περισσότερους από
600 ανθρώπους που κατηγορεί για διασυνδέσεις με την οργά-
νωση.

Μπόρις Τζόνσον σε ταξιτζή:
«Αντε γαμ**** και ψόφα»

Ηκάμερα του κινητού τηλεφώνου ενός Λονδρέζου συνέ-
λαβε τον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας
Μπόρις Τζόνσον να βρίζει έναν ταξιτζή που κριτίκαρε

το έργο του.
Το περιστατικό συνέβη πριν λίγα 24ωρα στην περιοχή Ίσλιν-

γκτον στο βόρειο Λονδίνο, όταν ο Μπόρις Τζόνσον, φορώντας

το κράνος του, έκανε ποδήλατο σε ένα από τους πλέον κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης.

Εκεί, ένας ταξιτζής που τον βρήκε στο δρόμο του, κατέβασε το
παράθυρο και του διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι ο
Τζόνσον δεν υποστηρίζει τους οδηγούς των μαύρων ταξί, αλλά
αντιθέτως, στηρίζει την υπηρεσία Uber.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, μένοντας πιστός στον παρορμ-
ητικό του χαρακτήρα και μην έχοντας τη διάθεση να αντιπαρα-
τεθεί με τον ταξιτζή, γύρισε και του είπε μια από τις πιο κλασι-
κές βρετανικές βρισιές: «άντε γαμ**** και ψόφα. Κι όχι απαρ-
αίτητα με αυτή τη σειρά».

Ο ταξιτζής του ανταπάντησε «μπάσταρδε, ελπίζω να πεθά-
νεις» και αμφότεροι συνέχισαν την πορεία τους –προφανώς
προς διαφορετική κατεύθυνση…

Γερμανία: Άρση των περιορισμών
στην είσοδο Κροατών εργαζομένων

ΗΓερμανία καταργεί από την 1η Ιουλίου τους περιορι-
σμούς στην είσοδο Κροατών εργαζομένων στη γερμα-
νική αγορά εργασίας, ενώ οι κροατικές εταιρείες θα

μπορούν πλέον να στέλνουν τους εργαζομένους τους, χωρίς
περιορισμούς, όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση της
κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Η γερμανική κυβέρνηση θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για την απόφασή της, καθώς δεν θα ασκήσει το δικαίω-
μα που έχει για συνέχιση του περιορισμού για μία διετία ακόμη

Ιταλία: Έρευνα για δια-
φθορά 40 στελεχών της
δημόσιας τηλεόρασης
Περισσότερα από 40 διευθυντικά στελέχη της δημόσιας

ιταλικής τηλεόρασης αλλά και ιδιωτικών καναλιών
έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μιας έρευνας για διαφθο-

ρά, καθώς υπάρχουν υποψίες σε βάρος τους ότι ανέθεταν έργα
σε μια εταιρεία με αντάλλαγμα χρήματα ή ταξίδια, όπως ανέφ-
εραν την Τετάρτη ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας αυτής βρίσκεται μια εταιρεία που
ανήκει στον Νταβίντ Μπιαντσιφιόρι, έναν επιχειρηματία που
δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε τηλεο-
πτικά κανάλια - από ενοικίαση ηλεκτρογεννητριών μέχρι εγκα-
ταστάσεις στούντιο και μονταζιέρες - τόσο στην Ιταλία όσο και
στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας La Repubblica, 44
στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης RAI και των ιδιωτικών κανα-
λιών Mediaset και La7 εμπλέκονται στην υπόθεση και μέχρι
τώρα έχουν γίνει περίπου 60 έρευνες σε σπίτια και γραφεία.

Τα στελέχη της RAI είναι ύποπτα για διαφθορά ενώ εκείνα
των δύο ιδιωτικών εταιρειών για παράνομη οικειοποίηση
αγαθών, σύμφωνα πάντα με την ιταλική εφημερίδα.

Τσάρλεστον: Συνελήφθη ο
δράστης, πιθανότατα
ρατσιστικό το κίνητρο

Τον 21χρονο Ντίλαν Ρουφ συνέλεβαν οι αμερικανικές
Αρχές στο Σέλμπι της Νότιας Καρολίνας ως τον δράστη
του μακελειού στην εκκλησία στο Τσάρλεστον, η οποία

έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα άτομα. O νεαρός
συνελήφθη σε μπλόκο
της Τροχαίας. 

Η αστυνομία αντιμε-
τωπίζει το περιστατικό
στην παρούσα φάση ως
έγκλημα μίσους, εξαιτίας
του στόχου -η εκκλησία
είχε ποίμνιο Αφροαμερι-
κανούς- αλλά και επειδή ο
φερόμενος ως δράστης
είχε καταφανώς ρατσιστι-
κές αναρτήσεις στα κοι-
νωνικά δίκτυα.

Τα στοιχεία του 21χρο-
νου δόθηκαν στη δημοσι-
ότητα μετά την αναγνώρι-
σή του από τον θείο του,
Κάρσον Κόουλς, ο οποίος
ενημέρωσε την αστυνομία
αφού είδε τα πλάνα από
την επίθεση. Σύμφωνα με
τα όσα είπε, ο πατέρας
του τού είχε κάνει δώρο για τα γενέθλιά του ένα πιστόλι διαμε-
τρήματος 0,45 ιντσών.

Το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου ενισχύει η παρουσία του
21χρονου στα κοινωνικά δίκτυα: Στην κεντρική του φωτογραφία
στο Facebook ποζάρει με τις σημαίες της Νότιας Αφρικής του
Απαρτχάιντ και της Ροδεσίας. 

Στο ποινικό του μητρώο υπήρχε μία υπόθεση ναρκωτικών και
ένα πταίσμα. 

Ο 21χρονος άνοιξε πυρ στην εκκλησία, μία από τις παλιότερ-
ες «εκκλησίες Αφραμερικανών» στις ΗΠΑ, την ώρα της βραδι-
νής μελέτης της Βίβλου. Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και
εφημέριος της εκκλησίας, ο Κλεμέντα Πίκνεϊ, ο οποίος ήταν και
μέλος της πολιτειακής γερουσίας με του Δημοκρατικούς.
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ΥΠΟΙΚ: Δραματική επιδείνωση
των δημοσίων εσόδων το Μάιο

Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ παραδέχεται ότι το μειωμένο ύψος των
δαπανών οφείλεται στις περιοριστικές ταμειακές συνθήκες που επικρατούν

Δραματική εικόνα εμφανίζουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το Μάιο. Τα
στοιχεία που ανακοινώθηκαν, με μια εβδομάδα καθυστέρηση, καταγράφουν μείωση των
καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού κατά 918 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η στάση πληρωμών του δημοσίου η οποία αποδεικνύεται απο την συγκράτηση
κατά 2,6 δισεκ. ευρώ των δαπανών το προϋπολογισμού οδήγησαν στη διαμόρφωση πρωτογε-
νούς πλεονάσματος ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ. 

Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ παραδέχεται ότι το μειωμένο ύψος των δαπανών οφείλεται στις

περιοριστικές ταμειακές συνθήκες που επικρατούν.
Δραστική ήταν την ίδια στιγμή η περικοπή των δημοσίων επενδύσεων κατά 689 εκατ ευρώ.

Παράλληλα, οι επιστροφές φόρου είναι μειωμένες κατά 50%.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού,

σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015, παρουσιάζεται
έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.399 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος
1.990 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 3.481 εκατ. ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.506 εκατ. ευρώ, έναντι πρω-
τογενούς πλεονάσματος 707 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 556 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.626 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας μείωση κατά 546 εκατ. ευρώ ή 2,8 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.048 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
964 εκατ. ευρώ ή 5,4 % έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.110 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 71 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου (1.181 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.577 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 417 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για τον Μάιο του 2015, σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία, ήταν μειωμένα κατά 918 εκατ. ευρώ ή 24,6% έναντι του μηνιαίου
στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 871 εκατ. ευρώ ή
24,0% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 170
εκατ. ευρώ ή 50,6%. 

Η ανωτέρω υστέρηση για το μήνα Μάιο οφείλεται εν μέρει στη μη είσπραξη της πρώτης δόσης
του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είχε εκτιμηθεί σε ύψος 555 εκατ. ευρώ, καθώς
και στη μη είσπραξη των εσόδων από ANFAs που είχαν εκτιμηθεί σε ύψος 132 εκατ. ευρώ, τα
οποία είχαν συμπεριληφθεί στο στόχο μηνός Μαΐου (σύνολο 687 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 20.025 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 2.628 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.653 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.053 εκατ. ευρώ και είναι
μειωμένες κατά 1.939 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών
δαπανών κατά 1.672 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά
219 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 757 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 3,8%, παρά το γεγονός ότι έχουν
καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 30 εκατ. ευρώ για δαπάνες
εκλογών, 22 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 106 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 971 εκατ.
ευρώ, μειωμένες κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.660 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά
809 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.700 εκατ.
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 591 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ oι δαπάνες του
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.550 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 311
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επανα-
προσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμεια-
κές συνθήκες.

Συνελήφθη ληστής που είχε «γαζώσει»
αστυνομικούς στα Οινόφυτα

Ένα ακόμα μέλος της
συμμορία, που είχε
«γαζώσει» με καλάσνι-

κοφ αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, πριν
ένα χρόνο, στα Οινόφυτα, έπεσε
στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ την περα-
σμένη Δευτέρα στην Ιεράπετρα της
Κρήτης.

Πρόκειται για έναν 23χρονο
Αλβανό, ο οποίος εντοπίστηκε
έπειτα από πολύμηνες έρευνες.

Σε βάρος του 23χρονου εκκρε-
μούσαν δύο εντάλματα σύλληψης
για συγκρότηση και συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, απόπειρα
ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και ληστείες από κοινού και κατά συρροή,
καθώς και καταδικαστική απόφαση για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήΤον περασμένο
Σεπτέμβρη συνελήφθησαν τρία μέλη της συμμορίας, η οποία είχε διαπράξει θρασύτατες ληστείες
σε δύο κοσμηματοπωλεία στην πλατεία του Τυρνάβου, σωρεία άλλων ληστειών σε σπίτια και
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Τον Ιούλιο του 2014 πυροβόλησαν επτά φορές με καλάσνικοφ εναντίον των αστυνομικών που
τους καταδίωκαν μετά από ληστείες στην περιοχή, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Μετά τη σύλληψη του τέταρτου της σπείρας, αναζητούνται ακόμα δύο άτομα.

Συλλήψεις για εκβιασμό στην Καβάλα

Mε την κατηγορία της εκβίασης συνελήφθησαν τρεις άντρες (ηλικίας 39, 44 και 58 ετών
αντίστοιχα) στην Καβάλα.Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία
του 66χρονου, σύμφωνα με την οποία, το βράδυ της 22-5-2015, ο 39χρονος και ο

44χρονος μετέβησαν στο σπίτι του, όπου τον απείλησαν και απαίτησαν εκβιαστικά να τους παρ-
αδώσει, για λογαριασμό του 58χρονου, το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ, για την εξόφληση
δανείου (10.000 ευρώ), που είχε λάβει ο 66χρονος από τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο εγγυητής
ήταν ο 58χρονος. 

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο
39χρονος και ο 44χρονος, οι οποίοι εμφανίσθηκαν σε προγραμματισμένη συνάντηση στο σπίτι
του 66χρονου και παρέλαβαν από αυτόν, το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, ως προκαταβολή
επί του συνολικού χρηματικού ποσού που απαιτούσαν εκβιαστικά.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης εντοπίσθηκε και συνελήφθη και ο 58χρονος. 
Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές

αρχές για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς επίσης ότι σε βάρος του 44χρονου εκκρε-
μούσε μία καταδικαστική απόφαση. 

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας.

Με αγωγές απαντούν οι δημοσιογρά-
φοι για τα σεμινάρια του ΔΝΤ

Καταιγισμό αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρώην εκπροσώπου της
Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ο οποίο υποστήριξε σε επιτροπή της Βουλής,
ότι το Ταμείο χρηματοδοτούσε σεμινάρια ελλήνων δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον. 

Γνωστοί δημοσιογράφοι, τους οποίους εμπλέκει το δημοσίευμα στην συγκεκριμένη υπόθεση,
απαντούν με μηνύσεις εναντίον της εφημερίδας και κάνουν λόγο για ψεύδη και συκοφαντίες. 

Η δημοσιογράφος του Mega, Όλγα Τρέμη, προαναγγέλλει δικαστικές κινήσεις, τονίζοντας ότι
θίγεται η τιμή και η προσωπικότητά της από το εν λόγω δημοσίευμα. Σε δήλωσή της αναφέρ-
ει:«Ενημερώθηκα για τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Η Ακρόπολη» στις 17 και
18 Ιουνίου 2015 τα οποία είναι απολύτως ψευδή και συκοφαντικά και θίγουν την προσωπικότητά
μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Κατόπιν αυτών, επικοινώνησα με τους δικηγόρους μου, προ-
κειμένου να προχωρήσουν στα δέοντα ένδικα μέσα».

Έντονα αντέδρασε και η ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρώην δημοσιογράφος του Mega, Μαρία
Σπυράκη, η οποία με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τονίζει: «Το
σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ακρόπολη» σε ό, τι αφορά στο πρόσωπο μου είναι
απολύτως ψευδές και άκρως δυσφημιστικό. Ουδέποτε συμμετείχα σε σεμινάριο ή ημερίδα που
διοργάνωσε το ΔΝΤ. Ουδέποτε έλαβα αμοιβή ή δώρο από εκπρόσωπο του ΔΝΤ. Έχω αναθέσει
στον δικηγόρο μου να αποστείλει εξώδικο με το οποίο ζητώ από τους υπευθύνους της εφημερίδας
να ανακαλέσουν άμεσα το ψευδές δημοσίευμα και να ζητήσουν δημόσια συγνώμη» .

Μέσω Twitter έδωσε οργισμένη απάντηση ο  παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου του Alpha,
Αντώνης Σρόιτερ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταθέσει αγωγή.  Στην ανάρτησή του
αναφέρει χαρακτηριστιά: «Προς λαθρόβιο έντυπο "Ακρόπολις": Επειδή τα παίρνω πράγματι, αλλά
μόνο στο κρανίο, έρχονται αγωγές. Η και σφαλιάρες, αν συναντηθούν οι δρόμοι μας».

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος του Mega, Γιάννης Πρετεντέρης, όπως αναρτήθηκε στον
επίσημο λογαριασμό της Ανατροπής στο twiiter «έδωσε εντολή στους πληρεξούσιους δικηγόρο-
υς του να ασκήσουν κατά του εντύπου τα δέοντα ένδικα μέσα».

Αντίστοιχη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι και η αντίδραση των παρουσιαστών της πρωι-
νής εκπομπής του Mega, Κοινωνία ώρα Mega, Γιώργος  Οικονομέας και Δημήτρης Καμπουράκ-
ης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

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.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (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 εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
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
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)

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  ππεερρ--
ιιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,
μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    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  ζζυυμμαα--
ρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά
υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς
κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλαα--
γγεείίττεε  ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττ--
ηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

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

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

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
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