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Επίσκεψη κλι-
μακίου ΠΑΣΟΚ
στο Εργατικό

Κέντρο Δυτικής
Αττικής

Τριάντα 
τραυματίες
σε συγκρ-

ούσεις
αστυνομικών

με μετανάστες στα ουγγρ-
οσερβικά σύνορα Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε  το << Σχολείο
Ελευσίνας >> του Προγράμμα-

τος «Κωστής Παλαμάς»

Εντός ημερών η κατάργ-
ηση του μειωμένου ΦΠΑ

στα μεγάλα νησιά

ΣτΕ: «Πράσινο» στην
πρόσληψη 32.433 ανέρ-

γων μέσω του ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκε και
ειδικότερη παρέμβαση
κοινωνικής διαμεσο-
λάβησης του Συλλό-

γου Τσιγγάνων για τη
διαμόρφωση κλίματος
αποφυγής επιθέσεων
εις βάρος των οδηγών

της λεωφορειακής
γραμμής που εξυπηρ-

ετεί τα Νεόκτιστα.

Λαφαζάνης: Μέρκελ και
Σόιμπλε θα πάθουν ιλίγγο-

υς αν βγει τρίτη η
Λαϊκή Ενότητα

Γεννηματά: Να συνεργαστούν όλες φιλοευρωπαϊκές
δυνάμεις για κυβέρνηση τετραετίας
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Στο πλαίσιο προώθησης συναινετικών
και βιώσιμων λύσεων σε ζωτικά τοπικά
προβλήματα, όπως αυτό της πρόσβα-

σης στα μέσα δημόσιας μεταφοράς («το λεωφ-
ορείο είναι κοινωνικό αγαθό»), πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015, κατό-
πιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου και του Προε-
δρείου (κ. Ι. Καλλίτσης, κ. Σ. Ντινιεράκης) του
Συλλόγου Κατοίκων «Φανερωμένη Δημιο-
υργία» Νεοκτίστων Ασπροπύργου (κ. Ι. Καλ-
λίτσης, κ. Σ. Ντινιεράκης),  σύσκεψη στα γραφ-
εία του εν λόγω Συλλόγου, με συμμετοχή των
αντιδημάρχων Ασπροπύργου, κ. A. Καραμ-
πούλα και κ. I. Παπαδόπουλο, εκπροσώπων
του Συλλόγου Τσιγγάνων Νεοκτίστων (κ. Γ.
Σούτας, κ. Π. Σαϊνης), του εκπροσώπου της
ΟΣΥ για θέματα ασφάλειας και υγείας (κ. A. Κολλάς) και
του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ (κ. Κ. Σιορίκης, κ. Μ.
Χριστοφορίδης, κ. Φ. Νικολόπουλος, κ. Ν. Λατίρης), των
εκπρόσωπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Νεοκτίστων (κ. Σ. Καραμούκτη, κ. Ε.
Κεραμιτσόγλου, κ. Σ. Μπείνας) του εφημέριου της τοπι-
κής εκκλησίας και δημοτών της περιοχής.

Στη συνάντηση έγινε αναλυτική παρουσίαση των προβ-
λημάτων που αντιμετώπιζαν οι οδηγοί των λεωφορείων
που προσέγγιζαν την περιοχή Νεοκτίστων, εστιάζοντας
σε επιθέσεις από συγκεκριμένη ομάδα ανηλίκων-εφήβων
και στην  έλλειψη κάποιων βασικών υποδομών στο τέρμα

της λεωφορειακής γραμμής. Οι Σύλλογοι κατοίκων Νεοκ-
τίστων «Δημιουργία Φανερωμένη» και τσιγγάνων Νεοκ-
τίστων, συμφώνησαν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για
την ενημέρωση των κατοίκων, την κοινωνική προσέγγιση
νεαρών με προβλήματα διάσπασης της οικογένειας και
κοινωνικής ένταξης και την ενεργοποίηση αρμόδιων κοι-
νωνικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση της ομαλότ-
ητας και τη διασφάλιση της αποφυγής επιθέσεων σε λεω-
φορεία. Επίσης, ανακοινώθηκε και ειδικότερη παρέμβαση
κοινωνικής διαμεσολάβησης του Συλλόγου Τσιγγάνων για
τη διαμόρφωση κλίματος αποφυγής επιθέσεων εις βάρος
των οδηγών της λεωφορειακής γραμμής που εξυπηρετεί
τα Νεόκτιστα.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού

Αθηνών - Κορίνθου, Διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου, 2105575911

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44,

2105547707

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρνές
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
22 εως 32 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 38%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή,

Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφ-
ούλης, Σοφίτσα Πίστις, Πίστη

Ελπίδα Αγάπη, Αγάπιος
Αγαθόκλεια, Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεος

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *
Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντία, Παντο-

λεοντής, Παντολεοντή Πηλεύς, Πηλέας
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Τσίπρας: Το 2016 - 2017 η χώρα θα
μπορεί να βγει στις αγορές

Την πεποίθησή
του ότι σε
αυτές τις εκλο-

γές είναι ανάγκη «να
ξεμπερδέψουμε με όλο
αυτό το σύστημα που
κρατάει όμηρο την
πολιτική ζωή του
τόπου» και ότι «θα
ανασάνει η πολιτική
ζωή συνολικά», εξέφρ-
ασε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ταυτόχρονα ο πρόεδρ-
ος του ΣΥΡΙΖΑ, σε
συνέντευξή του στον
τηλεοπτικό σταθμό
SBC τόνισε ότι θα δια-
σφαλίσει ένα σταθερό
οικονομικό περιβάλλον
για τη χώρα.

Σε ερώτηση αν η
πόρτα είναι ανοιχτή για
όσους αποχώρησαν
από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι είναι αρνητικός. Ειδικότερα είπε, ότι ο καθένας έχει δια-
λέξει τον δρόμο του και όταν κανείς διαλέγει τον δρόμο του, οι δρόμοι είναι σε διαφορετική κατεύθυνση, δεν υπάρχει
αμφιβολία. 

Εγώ, πρόσθεσε, κακία δεν κρατάω σε κανέναν, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι τα πράγματα είναι καθαρά και
υπογράμμισε: «Όταν κάποιος επιλέγει σε μια κρίσιμη στιγμή, την ιδεολογική καθαρότητα και να μην λερώσει τα χέρια
του και να κάθεται στη γωνιά και να λέει «τα δύσκολα έρχονται, εγώ σας προειδοποίησα», τότε επιλέγει μία θέση και
στάση που για μένα, δεν είναι θέση και στάση της αριστεράς, που είναι χρήσιμη για τον τόπο. Της αριστεράς του 21ου
αιώνα. Η αριστερά για να είναι χρήσιμη για τον τόπο, πρέπει να μην φοβάται να βάλει τα στήθη μπροστά και τα χέρια
στη λάσπη. Γιατί αν δε βάλουμε εμείς τα χέρια στη λάσπη, ποιος θα τα βάλει; Ποιος θα στηρίξει τον πιο αδύναμο;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι την προηγούμενη φορά το σύστημα, δεν είχε καμία προσδοκία να ανατρέ-
ψει την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και απλά είχε φτιάξει το σχέδιο της παρένθεσης. Ήξεραν ότι μας περιμένουν κάποι-
οι στο εξωτερικό, στη γωνία. Τώρα που αυτό το έχουμε σταθεροποιήσει, βλέπουν και φοβούνται ότι η επόμενη τετρ-
αετία θα είναι η μεγάλη ευκαιρία που θα έχει ο τόπος για μεγάλες τομές και αλλαγές. Κι αν γίνουν τομές κανονικές και
εφαρμογή στο νόμο, ξέρουν ότι δεν θα έχουν θέση στην πολιτική και στην οικονομική ζωή.

Σε ερώτηση σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ο κ. Τσίπρας είπε ότι όλες οι ειδήσεις των τελευταίων
ημερών είναι θετικές και πρόσθεσε ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου,
οι καταθέσεις είναι εγγυημένες, ενώ εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα αν όχι το 2016, το 2017 θα μπορεί να
βγει στις αγορές και να βγει από την κρίση. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι θα διασφαλίσει ένα σταθερό οικονομικό περιβάλ-
λον και ότι θα εργαστεί για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα.

Δρομολογήθηκε η επίλυση του θέματος πρόσβασης
λεωφορείου στα Νεόκτιστα μετά από σύσκεψη στο
Σύλλογο Νεοκτίστων «Φανερωμένη Δημιουργία»
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Μεϊμαράκης: Μπορούμε να συμφωνήσουμε στα
λογικά - Περιμένω τον Τσίπρα από τη Δευτέρα

Στην ανάγκη προγραμματικής συμφ-
ωνίας μετά τις εκλογές για κυβέρνηση
ευρείας συνεργασίας αναφέρθηκε ο

πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, σε συνέντευξή του στον ANT1.

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει
να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις, να συμφω-
νήσουμε ότι τα 3 δισ. ευρώ που θα πάρουμε
από την πέμπτη αξιολόγηση θα πέσουν στην
αγορά, ότι μπορούν να ξεμπλοκάρουν οι επεν-
δύσεις» τόνισε ο κ. Μεϊμαράκης, αναφερόμε-
νος σε μια ενδεχόμενη κυβερνητική σύμπραξη.

Αναφορικά με την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα
να συνεργαστεί με τη ΝΔ είπε ότι «εάν ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα και πει “ναι“ θα
χάσει την μισή του κοινοβουλευτική του ομάδα.
Διότι οι 53 που είναι σε εκλέξιμη σειρά, του
έχουν θέσει ως όρο να μην συνεργαστεί. Άρα δεν μπορεί να πει σήμερα το “ναι“». 

Και πρόσθεσε:
Πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Τσίπρας. Περιμένω μετά την Δευτέρα και δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη

θέση. Θα πήγαινα στην Κουμουνδούρου. Θεωρώ μεγάλη κίνηση πολιτικού πολιτισμού προεκλογικά οι δύο εκπρόσω-
ποι των μεγάλων κομμάτων να συναντηθούν και να συμφωνήσουν στα λογικά. 

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι δεν ζητεί από τον ΣΥΡΙΖΑ «αφομοίωση, αλλά συνεννόηση και
συνεργασία».

Παράλληλα, επέκρινε τον κ. Τσίπρα, γιατί -εφόσον τώρα απευθύνεται για συνεργασία στο Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ- δεν
το έκανε πριν τις εκλογές. 

«Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε στρατηγικό κενό. Δεν περίμενα ότι θα δηλητηρίαζε το κλίμα φέροντας δήθεν υποθέσεις
διαφθοράς. Εγώ ακόμα και τώρα δεν κάνω χρήση θεμάτων που αφορούν συνεργάτες του. Αυτή είναι η ηθική της αρι-
στεράς; Πως θα σπιλώσεις καθαρούς ανθρώπους; Ο πρωθυπουργός εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης;»
είπε ενώ δεν θέλησε να αναφερθεί συγκεκριμένα στην υπόθεση Φλαμπουράρη. 

Νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία Βοήθεια «έξω από το σπίτι»
από την ΚΕΔΗΦ. Χίλιες οι μερίδες του Κοινωνικού Μαγειρείου

Ξεκίνησε τη λειτουργία του δειλά και έφτασε, σε λιγότερο από ένα
χρόνο, να σιτίζει χίλια άτομα καθημερινά. Το Κοινωνικό Μαγειρείο της
ΚΕΔΗΦ, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, εξελίσσεται, αναπτύσσεται

και αυξάνει τους ρυθμούς του, στηριζόμενος κυρίως στο βασικό σκοπό για τον
οποίο δημιουργήθηκε: φροντίδα και αλληλεγγύη…

Χίλιες μερίδες φαγητού διανέμει πλέον καθημερινά στους δικαιούχους του το
Κοινωνικό Μαγειρείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με το κόστος του να
καλύπτεται κατά 60% από χορηγίες σε τρόφιμα και 40% από δικούς της πόρ-
ους.

Η αρχή έγινε πριν, περίπου, έντεκα μήνες με 130 μερίδες, πολύ νωρίς
αυξήθηκε στις 380, λίγο αργότερα κάλυψε 500 άτομα και σήμερα σιτίζει καθ-
ημερινά 1000 άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Με το δεδομένο ότι οι
ανάγκες είναι μεγάλες, οι άνθρωποι της ΚΕΔΗΦ – αν και το απεύχονται – εκτι-
μούν ότι στην πορεία και αυτές οι μερίδες θα αυξηθούν.

Φροντίδα και εκτός κατοικίας σε όσους έχουν ανάγκη…
Παράλληλα, με την ανάπτυξη του Κοινωνικού Μαγειρείου, η ΚΕΔΗΦ προχώρησε πιλοτικά σε μια καινοτόμα και

πρωτοποριακή υπηρεσία που έρχεται να συμπληρώσει και να αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης καταγράφουν σπίτι – σπίτι τις ανάγκες ηλικιωμένων και ευπαθών ομά-
δων, αναλαμβάνοντας να τους εξυπηρετήσουν σε ότι χρειάζονται: από τη μετάβαση στο φαρμακείο και το νοσοκομείο
μέχρι τη μεταφορά τους στην τράπεζα ή το σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι της ΚΕΔΗΦ θα βρίσκονται δίπλα τους, οποι-
αδήποτε στιγμή της ημέρας, για να τους προσφέρουν βοήθεια και συμπαράσταση.

Να σημειωθεί, ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά από την περασμένη Δευτέρα με αυτοκίνητα της Επιχείρησης ,
απαρτίζεται από έναν κοινωνικό λειτουργό, αφορά το σύνολο των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σταδιακά ανα-
μένεται να επεκταθεί και σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

«Συνεχίζουμε σταθερά, αναπτύσσουμε δομές, εξελίσσουμε υπηρεσίες. Μα πάνω από όλα, υπηρ-
ετούμε και θα συνεχίζουμε να υπηρετούμε με συνέπεια το σκοπό για τον οποίο υπάρχουμε και λειτουργούμε όλοι εμείς
στην ΚΕΔΗΦ: να βοηθάμε και να ανακουφίζουμε τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας» τονίζει ο πρόεδρος της
Κοινωφελούς Γκίκας Χειλαδάκης.

Τριάντα τραυματίες σε
συγκρούσεις αστυνο-

μικών με μετανάστες στα
ουγγροσερβικά σύνορα

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ανάμεσα τους τρία παι-
διά και δημοσιογράφοι, τραυματίστηκαν σε
συγκρούσεις με την αστυνομία στα σύνορα

Σερβίας - Ουγγαρίας σήμερα, μετέδωσαν σερβικά μέσα
ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το σερβικό τηλεοπτικό σταθμό RTS1, η
ουγγρική αστυνομία χτύπησε αρκετούς δημοσιογράφους,
ανάμεσα τους και μια γυναίκα, που της προσφέρθηκαν οι
πρώτες βοήθειες.

Επίσης γίνεται λόγος από τα μέσα ενημέρωσης για τον
τραυματισμό τριών παιδιών στα σύνορα, όπου μετανά-
στες αποπειράθηκαν να περάσουν το συνοριακό πέρα-
σμα.

Η ουγγρική αστυνομία ανέφερε πως 20 αστυνομικοί
τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις.

Νωρίτερα σήμερα, δημοσιογράφος του πρακτορείου
ειδήσεων Ρόιτερς διαπίστωσε πως τουλάχιστον τρία οχή-
ματα Χάμβι του ουγγρικού στρατού στα οποία είναι εγκα-
τεστημένα πολυβόλα προσέγγισαν τα σύνορα με τη

Σερβία, κοντά στο σημείο ελέγχου όπου αστυνομικοί
συγκρούστηκαν με πρόσφυγες και μετανάστες που προ-
σπαθούσαν να μπουν στο ουγγρικό έδαφος.

Δεκάδες μετανάστες, κατά τη διάρκεια συμπλοκών,
έσπασαν τον κλοιό των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών
της Ουγγαρίας και μπήκαν στην ουγγρική επικράτεια από
τη Σερβία, στο συνοριακό σταθμό Ρόζκε, μετέδωσαν
νωρίτερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πάντως, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμ-
παν δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη του στην γερμανική
εφημερίδα Die Welt πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφ-
ασίσει την επιβολή υποχρεωτικών ποσοστώσεων για την
ανακατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, η
χώρα του θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί.

Επενδυτική ρευστότητα
2 δισ. ευρώ εγκρίνει η

Ευρώπη για την Ελλάδα

Σειρά διευκολύνσεων για τη γρήγορη εκταμίευση
κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα

ενέκρινε σήμερα Τέταρτη η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπρ-

οσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως ανα-
κοινώθηκε.

Τα μέτρα θα βελτιώσουν την επενδυτική ρευστότητα
στη χώρα μας κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για
το υπόλοιπο του 2015 και το 2016.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων
ενέκρινε την αύξηση των προκαταβολών που θα λάβει η
χώρα μας από κοινοτικά ταμεία για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 κατά 7%. Το εν λόγω μέτρο αναμένε-
ται να απελευθερώσει περίπου 1 δισεκ. ευρώ το 2015 και
το 2016, με τους πόρους να προέρχονται από το ταμείο
συνοχής και το ταμείο για αλιευτικά έργα.

Ακόμα 1 δισεκ. ευρώ θα γίνουν διαθέσιμα για επεν-
δύσεις χάρις την αύξηση της ευρωπαϊκής συγχρημα-
τοδότησης στο 100% για προγράμματα που ανήκουν
στην προηγούμενη περίοδο 2007-2013.

Η χώρα μας σε πολλές περιπτώσεις απολαμβάνει
ποσοστά συγχρηματοδότησης ύψους 95% – αντί για το
συνηθισμένο 85% – όμως η αύξηση στο 100% θα απο-
δεσμεύσει τα επιπλέον επενδυτικά κεφάλαια που αναλο-
γούσαν στο υπόλοιπο 5%.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκρίνεται η
πρόωρη εκταμίευση αυτού του 5%, παρά το γεγονός ότι
κανονικά οι πληρωμές παρακρατούνται έως την ολοκ-
λήρωση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.

Οι εν λόγω διευκολύνσεις θα πρέπει να επικυρωθούν
και επίσημα σε συζητήσεις μεταξύ της περιστρεφόμενης
προεδρίας του Συμβουλίου (που την έχει αυτή τη στιγμή
το Λουξεμβούργο) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται πως η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί για επεν-
δύσεις ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα
για την περίοδο 2014-2020.
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Στον «αέρα» οι αιτήσεις για τις
συντάξεις και τα όρια ηλικίας

Διεθνής πιστοποίηση του Ομίλου ΟΠΑΠ για τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Μετά τις εκλογές παραπέμπεται η έκδοση της εγκυκλίου για τις συντάξεις, με την νέα
κυβέρνηση να είναι αυτή που θα κληθεί να... βγάλει τα κάστανα από την φωτιά στο
μείζον θέμα της κατάρτισης των τελικών πινάκων για τα όρια συνταξιοδότησης, σύμφω-

να με τα προαπαιτούμενα των δανειστών. 
Προς το παρόν οι αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις εξακολουθούν να έρχονται αφειδώς

στα ταμεία, με τον φόβο ότι για τους περισσότερους πλέον το δικαίωμα κατοχύρωσης
θα έρχεται μετά τα 67 έτη και την δυνατότητα για πρόωρη συνταξιοδότηση να απομα-
κρύνεται οριστικά από τα επόμενα χρόνια, όπως ορίζουν πάντα οι απαιτήσεις των
πιστωτών.

Ωστόσο, στο υπουργείο Εργασίας, παρότι το θέμα των συντάξεων ''τρέχει'' προς το
παρόν η υπηρεσιακή κυβέρνηση, έχει ξεκινήσει σταδιακά η κατάρτιση της σχετικής
εγκυκλίου για τον ορισμό των τελικών ορίων ηλικίας για τις συντάξεις, αλλά αυτή θα μπει
σε εφαρμογή από την επόμενη ηγεσία, γεγονός που ''εγκλωβίζει'' στην παρούσα φάση
χιλιάδες ασφαλισμένους που βρίσκονται προ των πυλών για την κατοχύρωση και εν
συνεχεία λήψη της σύνταξής τους. 

''Μπούσουλας'' για την κατάρτιση των τελικών πινάκων είναι οι αρχικοί δύο πίνακες
που ορίζουν με διαφορετικά κριτήρια τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας προκειμέ-
νου από το 2022 και ύστερα να μην δίνεται καμία να μη συνταξιοδοτείται κανείς πριν από
τη συμπλήρωση των 67, ή των 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Αυτό το γεγονός κάνει την αγωνία των ''υποψήφιων'' συνταξιούχων να βρίσκεται στο
κατακόρυφο, αφού παρότι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους, δεν μπορεί κανείς τελικά να
τους γνωστοποιήσει με ακρίβεια πότε και υπό ποιο καθεστώς θα συνταξιοδοτηθούν. 

Παρότι συγκεκριμένα αιτήματα από τα επιμέρους ταμεία για τους πίνακες δεν έχουν
ακόμα φτάσει  στο υπουργείο Εργασίας η σχετική εγκύκλιος προετοιμάζεται σύμφωνα
με τα προαπαιτούμενα των δανειστών και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, οι πρώτες ημέρες του Οκτώβρη θα
είναι καθοριστικές για την διαδικασία, καθώς θα είναι από τα βασικής προτεραιότητας
ζητήματα των καινούριων επικεφαλής, στην ατζέντα που θα τους παραδοθεί από την
υπηρεσιακή κυβέρνηση. 

Όπως δήλωσε στο newpost o γεν.γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας
Νεφελούδης :

Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ανακοινώσιμο σε σχέση με τα όρια ηλικίας, παρότι στην διά-
θεση του υπουργείου Εργασίας υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας οδηγή-
σουν στην κατάθεση των οριστικών πινάκων. Στις υπηρεσίες πάντως γίνονται οι απαρ-
αίτητοι σχεδιασμοί, καθώς αυτό είναι μέσα στις απαιτήσεις των δανειστών και θα πρέ-
πει κάποια στιγμή άμεσα να μπει σε εφαρμογή όταν ζητηθεί. Δεν μπορούμε να πούμε
κάτι παραπάνω, εφόσον δεν πρόκειται επί του παρόντος να υλοποιηθεί καμία εφαρμο-
στική κανονιστική διαδικασία. Όταν τελειώσουν οι διαδικασίες και γίνουν νόμος του κρά-
τους θα ανακοινωθούν για τους ενδιαφερόμενους που σίγουρα είναι πολλοί. Αυτό όμως
θα συνιστά, πλέον, έργο και καθήκον της επόμενης κυβέρνησης. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  το << Σχολείο
Ελευσίνας >> του Προγράμματος «Κωστής Παλαμάς»

Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
το << Σχολείο

Ελευσίνας >> του Προγράμ-
ματος «Κωστής Παλαμάς» με
θέμα «Πολιτισμός και
Μνήμη»  από τις  5 - 8
Σεπτεμβρίου 2015, στο χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου της
πόλης μας. Ήταν  μια συνερ-
γασία του Τμήματος Πολιτι-
σμού  του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α  με το  Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που παρακολούθησαν δωρεάν ενήλικες δημότες  του
Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής.

Η Εκπαίδευση  περιελάμβανε διαλέξεις και  σειρά   σεμιναριακών μαθημάτων. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξαιρετική αναφορά στο
μύθο της θεάς Δήμητρας και της Περσεφόνης και στα  σημαντικά ευρήματα της πόλης
μας, από την έφορο αρχαιοτήτων   κα Καλλιόπη Παπαγγελή  και την διάλεξη του Δρ.
Μιχαήλ Λεφαντζή αρχιτέκτονα μηχ.  που κατάφερε να μας μεταφέρει με λόγο και εικόνα
το ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική επιστήμη της αρχαιολογίας και την καταστροφή
των μνημείων της .

Στη διδασκαλία  οι εξαιρετικές  Δρ. Άννα Μαυρολέων και Δήμητρα Αναστασιάδου με
γλαφυρό και κατανοητό τρόπο μας μετέδωσαν σημαντικές γνώσεις για τη σχέση της
μνήμης με τον πολιτισμό.  Πραγματοποιήθηκαν  δυο εργαστήρια με αναφορά σε προ-
σωπικές μνήμες - γεγονότα από τη ζωή των συμμετεχόντων και  ιδέες - προτάσεις για
την προβολή της πόλης μας . Με το πέρας των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε  περ-
ιήγηση στο χώρο της παραλίας , με προορισμό το Παλαιό Ελαιουργείο, όπου και  έγινε
το κλείσιμο του Σχολείου. Την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης  έκανε  ο
Δήμαρχος κ. Γ. Τσουκαλάς.

Το όλο εγχείρημα έγινε με πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α  με στόχο την προσέγγιση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης της εθνικής
μας κληρονομιάς, γιατί όπως τόνισε και  η πρόεδρος  κ. Μαρία Βασιλείου στην έναρξη
των μαθημάτων, ο πολιτισμός   αφορά το παρελθόν ,το παρόν και το μέλλον μας .

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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«Μάθε που Ψηφίζεις» μέσω δια-
δικτύου και τηλεφωνικά

Για την διευκόλυνση των εκλογέων το Υπουργείο Εσωτερικών και
Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης ενεργοποίησε τηλεφωνική γραμ-
μή μέσω της οποίας θα μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες

προκειμένου να ενημερώνονται για το πού ψηφίζουν.
Συγκεκριμένα λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης όπου οι πολίτες μπο-

ρούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500 : 

Τρίτη – Πέμπτη       09:00 έως 18:00
Παρασκευή              09:00 έως 19:00
Σάββατο                     09:00 έως 21:00
Κυριακή                      07:00 έως 19:00
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο

του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που
ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλο-
γικό τμήμα που ψηφίζουν.

"Η Ελλάδα μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία
και το Kοινωνικό Μεταρρυθμιστικό Κέντρο". 

Τελικά εξελίχθηκε σε μια
μεγάλη συνάντηση η
εκδήλωση που διοργά-

νωσε στο ΗOLIDAY INN ο Υπο-
ψήφιος Βουλευτής  Επικρατείας
της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου με
τίτλο "Η Ελλάδα μπροστά με τη
Νέα Δημοκρατία και το Kοινωνικό
Μεταρρυθμιστικό Κέντρο". 

Στην εκδήλωση  την οποία
παρακολούθησαν περισσότερα
από χίλια άτομα, απηύθηνε χαιρετισμό  η Υποψήφια Bουλευτής Α’ Αθηνών Όλγα Κεφα-
λογιάννη, συμμετείχαν  Κεντρικά στελέχη της ΝΔ αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, δίνοντας το στίγμα της ανοιχτής επικοινωνίας της ΝΔ με το Κέντρο.

Ενδιαφέρον στοιχείο της βραδιάς , οι ομιλίες του πρώην Βουλευτή του Συνασπισμού
και του ΠΑΣΟΚ Νίκου Γαλανού αλλά και της πρώην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν υπο-
ψήφιας με τη ΝΔ στη Βοιωτία Άρια Αγάτσα.

«Ντιρεκτίβα» μητροπολίτη στον βόρειο
Έβρο για γάμους και βαφτίσεις...

Διεθνής πιστοποίηση
του Ομίλου ΟΠΑΠ για
τις αρχές του Υπεύθυ-

νου Παιχνιδιού
«Ντιρεκτίβα» με οδηγίες και

προϋποθέσεις για την τέλεση
γάμων και βαφτίσεων εξέδωσε
ο  μητροπολίτης Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.
Δαμασκηνός.

«Ήρθε η ώρα της απαγορ-
εύσεως» διαμηνύει ο μητρο-
πολίτης και στην εγκύκλιό του
αναφέρει πως από δω και πέρα τα μυστήρια δεν θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα
(γάμος και στη συνέχεια βάφτιση), ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτά θα πρέπει να προ-
σέρχονται στην εκκλησία:

Ευπρεπώς ενδεδυμένοι,
Να μην προχωρούν στη ρίψη ρυζιού, κουφέτων ή λουλουδιών κατά το μυστήριο του

γάμου,
Απαγορεύεται ο στολισμός τόσο στο εσωτερικό του ναού όσο και στον αύλειο χώρο,
Δεν επιτρέπεται και το «ακατανόητο και αντιχριστιανικό πάτημα του ποδιού του γαμ-

πρού από τη νύφη».
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ  ο μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, διευκρίνισε ότι η εγκύκλιος

στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκκλησίας και της σχέσης της με τους
πιστούς, η οποία πρέπει να είναι ουσιαστική και συνειδητή και ότι δεν πρόκειται για μία
ακόμη παραίνεση αλλά για απόφαση που ήδη εφαρμόζεται.

«Θα ήταν αναχρονιστικό να ζητήσουμε από τις χριστιανές να εισέρχονται στην
εκκλησία με μαντήλι όπως γινόταν παλιά ή όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη Ρωσία
και την Ισπανία. Εμείς ζητάμε απλά ένα μέτρο. Ευπρέπεια και σεμνότητα. Η εκκλησία
δεν μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα δεξιώσεων ή σε χώρο πάρτι», είπε ο κ. Δαμασ-
κηνός.

Έγκριση πληρωμής και πρό-
σληψης σχολικών καθαριστριών
Εγκρίθηκε, σήμερα, από το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων η πληρωμή από το

ΙΝΕΔΙΒΙΜ, των δεδουλευμένων δύο μηνών
(Απρίλιος, Μάιος 2015) για τις καθαρίστριες
των σχολικών μονάδων.

Επί πλέον, μετά την λήψη της άδειας από
το ΣτΕ, εγκρίθηκε η επιχορήγηση από
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου και υπεγράφησαν οι απαιτούμε-
νες Κ.Υ.Α.

α) για την πρόσληψη καθαριστριών ή
συνεργείων καθαρισμού από τις σχολικές
επιτροπές των Δήμων της Χώρας και

β) για τον ορισμό του μεγίστου απαιτουμέ-
νου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης
για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά
το σχολικό έτος 2015-2016.

Επίσκεψη κλιμακίου ΠΑΣΟΚ στο
Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής

Κλιμάκιο  της Δημοκρατικής Συμπαράταξ-
ης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ-Κινήσεις πολιτών),

αποτελούμενο από τα στελέχη Παναγιώτη Ρήγα
και Κώστα Πανταζή,  την επικεφαλής του ψηφο-
δελτίου Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου, την υπο-
ψήφια βουλευτή Σοφία Αδάμ, επισκέφθηκαν την
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το Εργατικό Κέντρο Δυτικής
Αττικής (ΕΚΕΔΑ).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΕΔΑ
ανέλυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι βιομηχανίες και απασχολούν ιδιαίτερα
τους εργαζόμενους σε αυτές και τις οικογένειές
τους. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η
ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης  των βιομηχανιών
της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι
υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας. 

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει την πολιτική βούληση να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της εργατικής τάξης,
με προοδευτικές πολιτικές στη βάση ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότ-
ησης της χώρας με συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων &  των εκπρ-
οσώπων εργοδοτών και εργαζομένων.

Για το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη η επανεκκίνηση της οικονομικής δρα-
στηριότητας και η επανεπένδυση με ρήτρα απασχόλησης στις επιχειρήσεις της περ-
ιοχής, αποτελεί κορυφαία  προτεραιότητα. Είναι άλλωστε στους όρους που θα θέσει  η
Δημοκρατική Συμπαράταξη για τη συμμετοχή της σε κυβερνήσεις εθνικής συνεργασίας. 

Απίστευτο: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσω-
σαν 60χρονο έπειτα από τρεις ανακοπές

Μία απίστευτη ανθ-
ρώπινη ιστορία
εκτυλίχθηκε στη

Λέσβο. Οι διασώστες του
ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, κατάφεραν
να επαναφέρουν στη ζωή
τρεις φορές έναν 60χρονο
μετανάστη, όταν αυτός έπαθε
ισάριθμες ανακοπές της καρ-
διάς, ενώ βρισκόταν 

Σύμφωνα με το lesvos-
news.gr ο οδηγός ταξί είδε
τον 60χρονο να χάνει τις
αισθήσεις του μέσα στο
όχημα και να μένει ακίνητος, ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, άνδρες του οποίου έφτασαν
αμέσως με ασθενοφόρο στη θέση Γαϊδαρανήφορος.

Εκεί τον επανέφεραν αρχικά χρησιμοποιώντας τον αυτόματο απινιδωτή, όμως ο
60χρονος υπέστη μετά από λίγο δεύτερη ανακοπή και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον επα-
νέφεραν και πάλι στη ζωή.

Κατά τη μεταφορά του με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης υπέστη και τρίτη
ανακοπή και όλοι νόμισαν ότι θα ήταν πλέον αδύνατη η επαναφορά του.

Ως εκ θαύματος, όμως, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με υπεράνθρωπες προσπάθειες τον
κράτησαν στη ζωή και τώρα βρίσκεται στο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ακόμα σε
κρίσιμη κατάσταση.
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ΝΔ: Θα επανεξετάσουμε το θέμα
των ΑΠΕ και των φωτοβολταϊκών

Στην επανεξέταξη του
θέματος των Ανα-
νεώσιμων Πηγών

Ενέργειας δεσμεύτηκε ο Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης, με αφο-
ρμή νόμο του υπουργείου
Ενέργειας για το σύστημα
αποζημιώσεων στους παρα-
γωγούς ενέργειας και τα
οικιακά φωτοβολταϊκά. 

Συγκεκριμένα, σε ανα-
κοίνωσή της η Συγγρού ανα-
φέρει:

Κατά τη ψήφιση του
Ν.4254/2014, η τότε πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, επεσήμανε: «όπως έχουμε δεσμευτεί, μετά το νοι-
κοκύρεμα στις ΑΠΕ και το μηδενισμό του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του
ΛΑΓΗΕ, μέσα στο 2015 θα μελετήσουμε και θα προχωρήσουμε, σε όσες βελτιώσεις
χρειάζονται, από πιθανές στρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύστημα αποζημιώσεων των
παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ. Με συγκεκριμένα στοιχεία και με στόχο πάντα τη βιω-
σιμότητα του συστήματος, θα δοθεί προτεραιότητα στα οικιακά φωτοβολταϊκά, που
σύμφωνα με προβλέψεις, η δυνατότητα διόρθωσης μπορεί να φτάσει έως 50% μέσα στο
2016».

Η ανακοίνωση συνεχίζει, επισημαίνοντας ότι «σήμερα, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόε-
δρός της Ευάγγελος Μεϊμαράκης, μελετώντας τα αποτελέσματα του ψηφισθέντος νόμου
και καταγράφοντας αδυναμίες και αδικίες που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του,
δεσμεύονται για επανεξέταση του θέματος».

«Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως Πρωθυπουργός, θα αναθέσει στον αρμόδιο
Υπουργό να ακούσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και να προχωρήσει σε διορθωτικές
παρεμβάσεις, με άξονες την επανεξέταση του ποσοστού περικοπών και την παράταση
των συμβολαίων» τονίζει η ΝΔ. 

Γεροβασίλη: Θα είμαστε πρώτο κόμμα –
Με τη συμφωνία αποφύγαμε το Grexit

ΟΣΥΡΙΖΑ θα είναι
πρώτο κόμμα,
εκτίμησε η εκπρό-

σωπος τύπου του κόμματος
Όλγα Γεροβασίλη. 

Μιλώντας στο ράδιο
Κρήτη, η κ. Γεροβασίλη,
τόνισε πως με τη συμφωνία
«έκλεισε ένας πρώτος
κύκλος για να αποφύγουμε
το Grexit και την άτακτη
χρεοκοπία». Σε αυτό το
πλαίσιο, σημείωσε ότι υπάρχουν ανοικτά πεδία διαπραγμάτευσης, κάτι, που, όπως είπε,
έχει σημασία ποια κυβέρνηση θα τα διαπραγματευτεί.

«Έχουμε μπροστά μας το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, τη συζήτηση για το χρέος, τα
κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την πρώτη κατοικία» πρόσθεσε η
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτίμησε εξάλλου ότι τα διλήμματα των εκλογών είναι σκληρά, υπογραμμίζοντας πως
«διαμορφώνεται ένα ισχυρό δίλημμα, το οποίο έχει και βαθμό πόλωσης», και πρόσθε-
σε πως «βλέπουμε ότι είναι έτοιμο να ορμήσει στον ελληνικό λαό ένα σύστημα 40 ετών,
αυτοί δηλαδή που έφεραν τη χώρα εδώ και που σήμερα έχουν στεναχωρηθεί πολύ που
είναι έξω από την διακυβέρνηση».

Σε ερώτηση για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αναζωογόνηση του τουρισμού, η
Όλγα Γεροβασίλη, υπογράμμισε πως, η Κρήτη έχει μια παραγωγική βάση, η οποία
αντέχει, όπως στο κομμάτι του τουρισμού και της γεωργικής παραγωγής, και εξήγησε ότι
έργα όπως η δημοπράτηση του αεροδρομίου στο Καστέλι, οι οδικοί άξονες, θα
προχωρήσουν, συμβάλλοντας στην περαιτέρω τοπική ανάπτυξη.

Η Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε πως «η χώρα μας πρέπει να χρησιμοποιήσει τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως είναι ο τουρισμός, ο οποίος συνδέεται άμεσα με
τον πολιτισμό».

Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Πέρασε μπροστά
η Νέα Δημοκρατία με βραχεία κεφαλή

Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσ-
κόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του τηλεοπτικού
σταθμού ΣΚΑΪ, ανατρέποντας τη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη

μέτρηση.
Ειδικότερα η ΝΔ συγκεντρώνει 30% έναντι 29,5% του ΣΥΡΙΖΑ, διαφορά δηλαδή

0,5%. Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 6,5%, το ΚΚΕ με 5,5%, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ με
5% αντίστοιχα, η Ένωση Κεντρώων με 4%, η Λαϊκή Ενότητα με 3% και οι ΑΝΕΛ με
2,5%. Στο 6% η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Σε σχέση με τη μέτρηση της περασμένης Παρασκευής, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει
2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1%, η Λαϊκή Ενότητα και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από 0,5% αντίστοιχα.
Στον αντίποδα, Χρυσή Αυγή, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, και Ένωση Κεντρώων χάνουν από μισή
ποσοστιαία μονάδα. Αμετάβλητα μένουν τα ποσοστά του Ποταμιού. 

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ λάμβανε 28,5% και η ΝΔ 27,5%. Ακολο-
υθούσε η Χρυσή Αυγή με 7%, το ΚΚΕ με 6%, το ΠΑΣΟΚ με 5,5%, το Ποτάμι με 5% και
η Ένωση Κεντρώων με 4,5%.  Στο όριο του 3% η Λαϊκή Ενότητα, ενώ οι ΑΝΕΛ συγκεν-
τρώνο

Ως προς το ντιμπέιτ της Δευτέρας, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φαίνε-
ται πως είχε μικρή επίδραση στις αποφάσεις των ψηφοφόρων. Ο αρχηγός της ΝΔ κέρ-
δισε ωστόσο οριακά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης συγκέν-
τρωσε το 31% των θετικών απαντήσεων έναντι 30,5% που συγκέντρωσε ο Αλέξης
Τσίπρας. 

Ταυτόχρονα, και παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα (69%) είπε ότι παρακο-
λούθησε την τηλεμαχία, το 74% απάντησε ότι έμεινε αδιάφορο, ενώ μόλις το 19% απάν-
τησε πως η διαδικασία το βοήθησε στην επιλογή ψήφου.

Ως προς τους αναποφάσιστους, οι περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων έκριναν πως η
τηλεμαχία δεν ανέδειξε νικητή.  Μικρό πλεονέκτημα πάντως φαίνεται ωστόσο ότι κέρδι-
σε ο κ. Τσίπρας, που χρίστηκε νικητής από το 25,5% των αναποφάσιστων, έναντι 18%
για τον κ. Μεϊμαράκη.

Λαφαζάνης: Μέρκελ και Σόιμπλε θα πάθουν
ιλίγγους αν βγει τρίτη η Λαϊκή Ενότητα

Το διακύβευμα των εκλογών έθεσε ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης στη διακανα-
λική συνέντευξη Τύπου της Λαϊκής

Ενότητας απορρίπτοντας μετεκλογική συνερ-
γασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και εξαπολύοντας επίθ-
εση κατά Αλέξη Τσίπρα και Βαγγέλη Μεϊμα-
ράκη.

Ο επικεφαλής της ΛΑΕ, Παναγιώτης Λαφα-
ζάνης τόνισε ότι είναι «απόλυτα κρίσιμες
αυτές οι εκλογές και η ψήφος αυτές τις μέρες»
σημειώνοντας ότι «το δίλημμα των δύο "μονομάχων", με τα "περιποιημένα" από δημοσ-
κοπήσεις ποσοστά, είναι Τσίπρας ή Μεϊμαράκης».

Και άφησε αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι είναι πρωτοφανές για αριστερό κόμμα
«ψηφίζουμε πρωθυπουργό» προσθέτοντας:

Το πολιτικό σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του, είναι παλαιό, δεν έχει να προτείνει τίπο-
τα στον ελληνικό λαό. Το δίλημμα των εκλογών είναι αν θα συνεχιστεί ή αν θα σταματή-
σει η μνημονιακή λεηλασία. Το δίλημμα των εκλογών είναι Λαϊκή Ενότητα ή τρίτο μνημό-
νιο.  Αυτό που θα μετρήσει μετεκλογικά είναι η δύναμη της ΛΑΕ που θα καθορίσει τις
εξελίξεις. Αυτό που θα μετρήσει μετεκλογικά είναι η δύναμη της ΛΑΕ που θα καθορίσει
τις εξελίξεις αν βγούμε ισχυροί, ακυρώνονται τα μνημόνια και αποσυντίθεται η μνημο-
νιακή συναίνεση.

Τόνισε ότι «δεν ψηφίζουμε Λαφαζάνη στις εκλογές, δεν προσωποποιούμε τα πράγμα-
τα. Ψηφίζουμε Λαϊκή Ενότητα».

Ο επικεφαλής της ΛΑΕ πρόσθεσε ότι «ο λαός δε φοβάται-άλλοι προσπαθούν να τον
τρομοκρατήσουν και να παρουσιάσουν τις εναλλακτικές ως κόλαση. Η προοδευτική
εναλλακτική λύση στη χώρα θα φέρει ανεργία και το εθνικό νόμισμα 1,5 εκατ. ανέργους;
Η προοδευτική εναλλακτική λύση θα φέρει τη παραγωγική διάλυση; Μα ήδη έχουμε! Η
προοδευτική εναλλακτική λύση θα φέρει τη φτώχεια; Μα ήδη ο ελληνικός λαός βιώνει τη
φτώχεια. Δε φοβόμαστε την εναλλακτική λύση, αλλά την υποτέλεια, τη λεηλασία, τη νεο-
αποικιοκρατία».

Ο κ. Λαφαζάνης- έστω και διστακτικά- έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη η ΛΑΕ να
κατακτήσει την τρίτη θέση στις επικειμένες εκλογές προκειμένου,  λέγοντας ότι υπάρχει
τέτοια δυνατότητα, ενώ όπως σημείωσε «αν είμαστε τρίτοι το βράδυ των εκλογών θα
πέσει θρήνος στο κατεστημένο των Βρυξελλών. Η Μέρκελ και ο Σόιμπλε θα πάθουν
ιλίγγους από τη Δευτέρα αν δουν μια δύναμη που τους απειλεί ισχυρή».

Σε ό,τι αφορά τα λεχθέντα του κ. Τσίπρα  περί χαρακτήρα «παρά φύσιν» που θα είχε
μια συνεργασία κυβερνητική με τη ΝΔ, ο επικεφαλής της Λαϊκης Ενότητας, σημείωσε
πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι πολιτικά αναξιόπιστος. «Να τη χαίρονται αυτή τη
κυβέρνηση που θα είναι μνημονιακός εφιάλτης για τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, απέρριψε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογρ-
αμμίζοντας πως «μνημόνια δεν στηρίζουμε, ούτε εφαρμόζουμε! Είμαστε σε πόλεμο με
τα μνημόνια».

Για το κρίσιμο ζήτημα του προσφυγικού, ο κ. Λαφαζάνης, είπε πως χρειάζεται ισχυρή
χρηματοδότηση από την ΕΕ για την στήριξή τους.

Τέλος αναφέρθηκε στην εναλλακτική προοπτική της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα,
σημειώνοντας:

Κάθε επιλογή έχει τις δικές της δυσκολίες. το θέμα είναι όμως να υπάρχουν προοπτι-
κές! Μια εναλλακτική προοπτική που θα θέσει θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη θα φέρει
μικρές αναταράξεις, όχι όμως δυσκολίες ανυπέρβλητες.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΝΟΒΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Χρήστος Παππούς: Θα
στηρίξουμε τον Αθλητισμό 

Τη διαβεβαίωση ότι η
Διοίκηση του Δήμου
Φυλής θα στηρίξει

ολόπλευρα τον αθλητισμό,
έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς, κατά την τελετή
του Αγιασμού του νεοσύστα-
του Αθλητικού Συλλόγου
«Λεωντίδες». 

Αναφερόμενος στον προ-
πονητή της ανδρικής πάλης
Νίκο Αποστόλου, ο Δήμαρχος
επεσήμανε πως οι αθλητές
του έχουν ανεβάσει ψηλά τον
Δήμο των Άνω Λιοσίων μέσα
από σπουδαίες νίκες εντός κι εκτός συνόρων. 

«Σας έχω στήσει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, αλλά η προτεραιότητά μας ήταν
να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά του Δήμου. Τώρα που το καταφέραμε μπορούμε να
προχωρήσουμε χωρίς εμπόδια. Είμαι στην ευχάριστη θέση να δώσω τη δέσμευση ότι ο
αθλητισμός και ο πολιτισμός θα στηριχθούν ολόπλευρα, όπως και ο νέος Σύλλογος της
πάλης» τόνισε ο Δήμαρχος, δίνοντας τις ευχές του σε γονείς, αθλητές και μέλη του
Συλλόγου για μεγάλες διακρίσεις. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού «η
Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροιεδής,  υποσχέθηκε πως η προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινή-
σει για τον εκσυγχρονισμό του Γυμναστηρίου της πάλης, θα συνεχιστεί με αμείωτους
ρυθμούς. 

Επίσκεψη Εύης Χριστοφιλοπούλου
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

Ηεπικεφαλής
του ψηφοδε-
λτίου Αττικής

της Δημοκρατικής
Σ υ μ π α ρ ά τ α ξ η ς
( Π Α Σ Ο Κ - Δ Η Μ Α Ρ -
Κινήσεις πολιτών), Εύη
Χρ ιστοφ ιλοπούλου
επισκέφθηκε την Τρίτη
15 Σεπτεμβρίου τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας
και πραγματοποίησε
συνάντηση με το
σωματείο των εργαζο-
μένων, όπου
συζητήθηκαν εκτενώς
τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. 

Η κ. Χριστοφιλο-
πούλου, που για ακόμα
μία φορά βρέθηκε στο
πλευρό των εργαζομένων των ναυπηγείων, επεσήμανε την ανάγκη στήριξης του ναυ-
πηγοεπισκευαστικού τομέα, καθώς αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας.
Συζητήθηκαν τόσο μέτρα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και πρωτοβου-
λίες για εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα.

Στη συνέχεια η κ. Χριστοφιλοπούλου συναντήθηκε από κοινού με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων και τη διοίκηση των Ναυπηγείων όπου επίσης συζητήθηκαν τα προβ-
λήματα και οι λύσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 

Εντός ημερών η κατάργηση του
μειωμένου ΦΠΑ στα μεγάλα νησιά

Ηκατάργηση της
έκπτωσης αναμέ-
νεται να ξεκινήσει

από τα πλούσια νησιά των
Κυκλάδων και των Σπορά-
δων, όμως το ΥΠΟΙΚ εξετά-
ζει και εναλλακτικό σενάρ-
ιο...

Εντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται να εκδοθεί η
απόφαση με την οποία θα
καταργείται η μείωση κατά
30% των συντελεστών ΦΠΑ
στα μεγάλα νησιά του
Αιγαίου.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών, η
κατάργηση της έκπτωσης αναμένεται να ξεκινήσει από τα πλούσια νησιά των Κυκλά-
δων και των Σποράδων.

Υπάρχει πάντως και μια δεύτερη εισήγηση για κατάργηση της έκπτωσης στα νησιά
με τα υψηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα.

Κουτσούμπας: Η πρόταση του ΚΚΕ οδηγεί
σε πραγματική διέξοδο από την κρίση

«Ο ελληνικός λαός έχει
αποκτήσει μεγάλη
πείρα από κάθε είδους

κυβερνήσεις. Το ΚΚΕ όχι μόνο
επιβεβαιώνεται αλλά λέει
αλήθειες», δήλωσε ο Δημήτρ-
ης Κουτσούμπας.

Μιλώντας στον Real Fm, ο
γ.γ. του ΚΚΕ τόνισε πως το
κόμμα του «έχει μια πρόταση
που οδηγεί σε πραγματική διέ-
ξοδο από την κρίση, σε όφε-
λος του λαού, έστω με
δυσκολίες».

Σχετικά με την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές ο κ. Κουτσούμπας
σημείωσε ότι «είναι πιο ρεαλιστικό να επιδιώκεται μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι
πρώτο κόμμα, με τα υπόλοιπα κόμματα παρά με τη ΝΔ». Επεσήμανε ωστόσο ότι
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, «θα μπορούσαν να τα βρουν με βάση τα προγράμματα τους».

Για τις διαφορές του ΚΚΕ με τη Λαϊκή Ενότητα, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι  «η
πολιτική της πρόταση είναι όχι απλά αντιφατική αλλά αδιέξοδη, είναι η ίδια η γραμμή
που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά».

«Δεν φτάνει να είσαι απλά αντιμνημονιακός» τόνισε χαρακτηριστικά.

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – 8:30μ.μ.

Παλαιό Ελαιουργείο – Παραλία Ελευσίνας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σαίξπηρ
“Όλος ο κόσμος μια σκηνή”
Είσοδος ελεύθερη

Μια τρελή παρέλαση σε ένα παζλ σκηνών και ρόλων που μας ξεναγεί στα 37 έργα
του κορυφαίου των κλασσικών της αγγλικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας, Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ. Το συνολικό έργο του ελισαβετιανού ποιητή αποτελεί παγκόσμια παρακα-
ταθήκη.

Με αφετηρία τα έργα του Σαίξπηρ και με ελεύθερη, αντισυμβατική, σουρεαλιστική,
αφαιρετική, μελοδραματική, συμβολική, διαδραστική, βουκολική διάθεση συνθέσαμε
μια ανατρεπτική και χιουμοριστική συρραφή-παρωδία όλων των έργων του ποιητή.

Ένα πολύχρωμο θεατρικό πανηγύρι αισθήσεων και παραισθήσεων.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου
Μουσική: Δημήτρης Ανδρώνης
Σκηνικός Διάκοσμος: Χριστίνα Χατζηνεοφύτου
Χορογραφίες: Μαριάννα Σαμάτιαλη – Βίκη Μπάκα

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Δέσποινα Ζουμή, Έλενα Κακαρή, Βαγγέλης Λινάρδος,
Νατάσσα Μενή, Αναστασία Τσοπόκη, Βίκη Μπάκα, Χαρά Παγώνη, Αντιγόνη Ηλιο-
πούλου
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Πληθαίνουν οι πρόσφυγες που περιμένουν
απέναντι από τις Καστανιές Έβρου

Περίπου 2.000 μετα-
νάστες, κυρίως πρό-
σφυγες από τη

Συρία, βρίσκονται υπό την
επιτήρηση της αστυνομίας
στην Αδριανούπολη (βορειοδ-
υτική Τουρκία), περιμένοντας
να περάσουν στην Ελλάδα.

Ο νομάρχης της Αδρια-
νούπολης Αλί Σαχίν έχει
δώσει προθεσμία τριών ημε-
ρών στους πρόσφυγες να
απομακρυνθούν, διαφορετικά
έχει προειδοποιήσει ότι θα
χρησιμοποιήσει βία για να
τους απωθήσει.

«Δεν μπορούν να μείνουν εδώ. Θα μπορούν ίσως να μείνουν ακόμη μία ή δύο ημέρ-
ες, αλλά μετά θα πρέπει να φύγουν» προειδοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής που
συνορεύει με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία στο ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Οι πρόσφυγες παραμένουν στις εισόδους της πόλης, στα άκρα της εθνικής οδού,
μέσα σε σκηνές ή και στον δρόμο.

Εδώ και μερικές ημέρες, εκατοντάδες μετανάστες έχουν φθάσει στην Αδριανούπολη
με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να διασχίσουν τα σύνορα με την Ελλάδα, μετά την
έκκληση που μεταδόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία συνιστούν στους
πρόσφυγες να αποφύγουν τον επικίνδυνο διάπλου του Αιγαίου από τα παράλια της
νοτιοδυτικής Τουρκίας προς τα ελληνικά νησιά.

Προκειμένου να αποτρέψουν μια συρροή προσφύγων κατά μήκος των συνόρων, οι
τουρκικές αρχές αποφάσισαν να τους αποκλείσουν στον σταθμό λεωφορείων της Κων-
σταντινούπολης, σε απόσταση 250 χλμ., όπου εκατοντάδες άνθρωποι πολιορκούν εται-
ρίες μεταφορών για να επιβιβαστούν σε πούλμαν.

Ορισμένοι κατάφεραν ωστόσο να φθάσουν στην Αδριανούπολη με ιδιωτικά
αυτοκίνητα ή ακόμη και πεζή. Συγκεντρώθηκαν στον σταθμό των λεωφορείων και σε ένα
τέμενος της πόλης υπό τη στενή επιτήρηση των χωροφυλάκων που τους απαγορεύουν
να πλησιάσουν τα σύνορα.

Ο τουρκικός Ερυθρός Σταυρός και οι τοπικές Αρχές τούς διένειμαν τρόφιμα, νερό, κου-
βέρτες και αντίσκηνα.

«Πέρυσι φιλοξενήσαμε 50.000 πρόσφυγες, ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε μόνο
25.000. Φέτος ο αριθμός αυτός έχει ήδη ξεπεραστεί» είπε ο νομάρχης. «Την περασμένη
εβδομάδα, καταφέραμε να πείσουμε 7.500 ανθρώπους να επιστρέψουν στους καταυλι-
σμούς. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ίδια μέθοδο» πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 500.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Frontex, και περισσότεροι από
τους μισούς από αυτούς εισήλθαν στην ΕΕ μέσω της Ελλάδας.

Οι περισσότεροι επιλέγουν να έλθουν μέσω θαλάσσης, που είναι ο πιο σύντομος δρό-
μος, αλλά σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Χθες, 22 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους
ανοικτά της Κω.

Μαστροπός μέσω... διαδικτύου
εκβίαζε και εξέδιδε 38χρονη

Συνελήφθη ένας
50χρονος που επί 12
χρόνια εκβίαζε

38χρονη και την ανάγκαζε να
έχει σεξουαλικές επαφές με
αγνώστους, έχοντας στην
κατοχή του γυμνές φωτογρα-
φίες της. 

Η διερεύνηση της υπόθε-
σης άρχισε ύστερα από
καταγγελία της 38χρονης στη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος, σύμφωνα
με την οποία το 2003 ανταπο-
κρινόμενη σε αγγελία για
επαγγελματική φωτογράφιση προϊόντων, έναντι χρηματικής αμοιβής, ήρθε σε επικοι-
νωνία με τον 50χρονο συλληφθέντα.

Η καταγγελία
Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, μετά την αρχική φωτογράφιση ο 50χρονος την έπει-

σε να κάνει γυμνή φωτογράφιση και έκτοτε την απειλούσε, μέχρι και σήμερα (για 12 έτη),
ότι θα κοινοποιούσε τις φωτογραφίες αυτές στο διαδίκτυο και σε άτομα του οικογενεια-
κού της περιβάλλοντος. Έτσι την ανάγκαζε να συνεχίζει να φωτογραφίζεται γυμνή. 

Από τα μέσα του έτους 2004, χρησιμοποιώντας τις ίδιες απειλές, την εξανάγκαζε να
έχει ερωτικές επαφές με αγνώστους έναντι χρηματικής αμοιβής, και μάλιστα χρησιμο-
ποιούσε βία εναντίον της για να κάμψει τις αντιρρήσεις της.

Από το 2008 ο 50χρονος χρησιμοποιούσε την 38χρονη μόνο σε γυμνές φωτογραφή-
σεις, εξαιτίας απόπειρας αυτοκτονίας της, ενώ από το 2014 την εξανάγκαζε να βγάζει τα
ρούχα της μπροστά σε κάμερα ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο διαδίκτυο
σε ζωντανή σύνδεση, μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας, όπου ο εκάστοτε χρήστης
πλήρωνε διαδικτυακή συνδρομή.

Ταυτοποίηση και σύλληψη
Τα καταγγελλόμενα τέθηκαν υπ’ όψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παρ-

αγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διερεύνησή τους, καθώς και τη
χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων από τους αρμόδιους παρόχους
τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών του Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ταυτοποιήθηκε ο 50χρονος και την Τρίτη
έγινε έρευνα στο σπίτι και τον χώρο εργασίας του, όπου διακριβώθηκε και ψηφιακά η
συμμετοχή του στις υπό έρευνα πράξεις.

Σε ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα που είχε στην κατοχή του βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία (φωτογραφίες, βίντεο) ερωτικού περ-
ιεχομένου που απεικονίζουν -εκτός από την 38χρονη- και άλλες γυμνές γυναίκες, τα
στοιχεία των οποίων αναζητούνται.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποδεικτικά συναλλαγών πληρωμής - καταβο-
λής χρημάτων στο όνομα του 50χρονου από την επίμαχη ιστοσελίδα του διαδικτύου. 

Αντιμέτωποι με την αυξημένη προκα-
ταβολή έρχονται 500.000 αγρότες

Παράλληλα, θα αναρτηθούν στο TaxisNet τα νέα σημειώματα με τον αυξημένο
φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Αντιμέτωποι με αύξηση της προκαταβολής φόρου αναμένεται να βρεθούν τις πρώτες
μέρες του Οκτωβρίου περίπου 500.000 αγρότες και επιχειρηματίες, των οποίων οι φορ-
ολογικές δηλώσεις εκκαθαρίστηκαν εκ νέου μετά τα μέτρα που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι.

Παράλληλα, θα αναρτηθούν στο TaxisNet τα νέα σημειώματα με τον αυξημένο φόρο
πολυτελούς διαβίωσης για όσους κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 2.500 κυβικών εκατο-
στών, διαθέτουν πισίνες ή σκάφη αναψυχής.

Εν τω μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Έβρου έχουν τοποθετηθεί με τα τρακτέρ
τους στο τελωνείο των Κήπων και από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης δεν επιτρέ-
πουν τη διέλευση φορτηγών, διαμαρτυρόμενοι για τα προωθούμενα φορολογικά και
ασφαλιστικά μέτρα που αφορούν τον κλάδο τους.
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Μηδενικοί διορισμοί και εκλογές προ-
κάλεσαν τα κενά στα σχολεία- Από τα

τέλη του μήνα οι τοποθετήσεις

Στους μηδενικούς διο-
ρισμούς, στον μεγά-
λο αριθμό συνταξιο-

δοτήσεων των τελευταίων
χρόνων, αλλά και στις εκλο-
γές που ''φρέναραν'' την δια-
δικασία των τοποθετήσεων
των αναπληρωτών στα σχο-
λεία προκειμένου να καλυφθ-
ούν τα κενά που έχουν
προκύψει και υπολογίζονται
πάνω από 12.000 αποδίδουν
οι εκπαιδευτικοί φορείς το
μεγάλο ζήτημα με τις κενές
θέσεις στα σχολεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στην
περιφέρεια, όπου υπάρχουν και μονοθέσια σχολεία, τα οποία παραμένουν κλειστά
μέχρι...νεωτέρας. 

Την ίδια στιγμή και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, παρότι και
επίσημα έχει ξεκινήσει η καινούρια σχολική χρονιά, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια είναι
πολλές ελλείψεις καθηγητών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η διδακτική ημέρα
να έχει διάρκεια για τους μαθητές μόλις... 3 ώρες. 

Συνολικά σε όλη την χώρα έχουν καταγραφεί 272 κλειστά σχολεία και πολλές δεκάδες
ακόμα με έλλειψη δασκάλων και καθηγητών.

Αξίζει να σημειωθεί πως γονείς σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, όπως η
Χάλκη, το Καστελόριζο και το Αγαθονήσι, ρωτούν να μάθουν πότε πρόκειται να έρθουν
δάσκαλοι και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πάρουν τα παιδιά τους και να μετακινηθούν σε
μεγαλύτερα νησιά, όπως στη Ρόδο.

Από το υπουργείο Παιδείας τονίζουν ότι κάνουν αγώνα δρόμου για να καλυφθούν
μέσα στην εβδομάδα όσα περισσότερα κενά γίνεται, αν και τον μεγάλο όγκο του προβ-
λήματος θα τον αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.

Όπως αναφέρει στο newpost το μέλος της ΟΛΜΕ Θόδωρος Τσούχλας, «η κατάσταση
για μια ακόμα φορά είναι δύσκολη με τα κενά στα σχολεία, καθώς οι εκλογές και οι μηδε-
νικοί διορισμοί έχουν δημιουργήσει πολλές ελλείψεις που δεν έχουν καλυφθεί πριν από
τις 11 Σεπτεμβρίου. Να σκεφτείτε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου έληγαν οι αιτήσεις των αναπ-
ληρωτών. 

Υπάρχουν διαβεβαιώσεις από το υπουργείο Παιδείας ότι τα κενά θα καλυφθούν, όμως
το πρόβλημα, από την εμπειρία μας και από το χρόνο που παίρνει να βγουν οι πίνακες
και να γίνουν οι τοποθετήσεις, δεν αναμένεται να αντιμετωπιστεί πριν από τις αρχές
Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με τον κ. Τσούχλα, ένας νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ, με τον οποίο θα διο-
ρίζονταν καινούριοι καθηγητές θα περιόριζε κατά πολύ το φαινόμενο: 

'Οπως υπογραμμίζει:
Οχι μόνο θα περιόριζε κατά πολύ αυτό το πρόβλημα σε κάθε έναρξη της χρονιάς,

αλλά θα έδινε και λύση στην μεγάλη ανεργία των νέων ειδικά συναδέλφων, οι οποιοι
έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα απασχόλησης. 

Βασικός μέτοχος της ΔΙΑΤΜΗΣΗ ο Φλαμ-
πουράρης μέχρι και το πρωί της Τετάρτης

Μέτοχος του 50% +1
της ΔΙΑΤΜΗΣΗ  ο
Αλέκος Φλαμπο-

υράρης ακόμη και μέχρι το
πρωί της Τετάρτης. 

Στο όνομα του πρώην υπο-
υργού παρέμεναν τουλάχι-
στον μέχρι σήμερα το πρωί
650.135 μετοχές της κατασκε-
υαστικής εταιρείας που ανέ-
λαβε δημόσιο έργο, σύμφωνα
με πληροφορίες του Πρώτου
Θέματος. 

Ενώ ο Αλέκος Φλαμπο-
υράρης δήλωσε ότι έδωσε
εντολή ήδη από τις 26 Ιανουαρίου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να βγει από
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά και ότι ο ίδιος μεταβίβασε τις μετοχές
("μεταβίβασα το μετοχολόγιο" ήταν η ακριβής δήλωσή του στο Mega) οι ίδιες πληροφο-
ρίες θέλουν μόλις σήμερα τους συνεργάτες του να σπεύδουν στο ΓΕΜΗ για να υποβά-
λουν την σχετική απόφαση της ΓΣ αλλά και το μετοχολόγιο της κατασκευαστικής εταιρ-
είας.  

Άρα σε κάθε περίπτωση, ο Αλέκος Φλαμπουράρης παρέμενε - φαίνεται ως μέτοχος
και μάλιστα ο βασικός, της κατασκευαστικής εταιρείας ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ενόσω ήταν υπο-
υργός Επικρατείας της κυβέρνησης Τσίπρα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες επικαλούνται και συγκεκριμένο
αριθμό πρωτοκόλλου, οι συνεργάτες του κυρίου Φλαμπουράρη υπέβαλαν στο ΓΕΜΗ
μόλις στις 14 Σεπτεμβρίου και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου της εταιρείας σε 1.300.000 ευρώ με αξία μετοχής 1 ευρώ,  η οποία ελή-
φθη τον Δεκέμβριο του 2013.

Υπενθυμίζεται πως  ο κ. Φλαμπουράρης υποστήριξε ότι έχει μεταβιβάσει τις μετοχές
του στον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και δήλωσε ότι ο ισολο-
γισμός που δημοσιεύτηκε είναι του 2012, όταν και ήταν αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Σύλληψη 78χρονου για βάναυση
κακοποίηση σκύλου

Ο78χρονος έδερνε με
βούρδουλα τον
σκύλο του...Η δίκη

του θα γίνει στις 21 Σεπτεμ-
βρίου στο Αυτόφωρο Πλημμε-
λειοδικείο της Αθήνας όπου
αναμένεται να παραστούν
εκπρόσωποι τόσο του σωμα-
τείου του Λαυρίου, όπως και
άλλων φιλοζωικών
οργανώσεων.

Το σκυλάκι, αιμόφυρτο και
σε κακή κατάσταση, μεταφέρ-
θηκε αρχικά στο Αττικό Νοσο-
κομείο Ζώων και στη συνέχεια στο κτηνιατρικό νοσοκομείο της Φιλοζωίκής του Κορ-
ωπίου όπου νοσηλεύεται.

Για βάναυση κακοποίηση σκύλου παραπέμπεται να δικαστεί από το Αυτόφωρο
Πλημμελειοδικείο της Αθήνας 76χρονος που συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στην
Κερατέα να δέρνει με πρωτοφανή σκληρότητα τον σκύλο του με βούρδουλα.

Η παρέμβαση ευαισθητοποιημένων πολιτών της περιοχής Διψέλιζας όπου σημειώθη-
κε το περιστατικό κακοποίησης αλλά και εθελοντριών από το Σωματείο Προστασίας Αδέ-
σποτων Λαυρίων προκάλεσαν την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών ( αστυνομικού τμή-
ματος Κερατέας) και τη σύλληψη του δράστη.

Το σκυλάκι αιμόφυρτο και σε κακή κατάσταση μεταφέρθηκε αρχικά στο Αττικό Νοσο-
κομείο Ζώων και στη συνέχεια στο κτηνιατρικό νοσοκομείο της Φιλοζωϊκής του Κορ-
ωπίου όπου νοσηλεύεται λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε ακόμη και
σήμερα.

Ο βάναυσος ξυλοδαρμός του ζώου έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου και έγινε αντιληπτός από
γειτόνισσα του δράστη η οποία με τη σειρά της κινητοποίησε τους εθελοντές και στη
συνέχεια καταγγέλθηκε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύλληψη του δράστη και η παραπομπή του στο Αυτόφωρο
κατέστη δυνατή παρά την έλλειψη από το αστυνομικό τμήμα μέσων ( αυτοκινήτου) με
την επιμονή των καταγγελόντων, αλλά και την ευαισθητοποίηση αστυνομικού του τμή-
ματος που τήρησε το νόμο για την προστασία των ζώων.

Η δίκη του 76χρονου θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο
της Αθήνας όπου αναμένεται να παραστούν και εκπρόσωποι τόσο του σωματείου του
Λαυρίου, όπως και άλλων φιλοζωϊκών οργανώσεων.

Για την προστασία των ζώων και τη λήψη μέτρων κατά της κακοποίησής τους η Εισαγ-
γελία του Αρείου Πάγου έχει εκδώσει εγκύκλιο προς τις αρμόδιες αρχές ζητώντας την
αυστηρή τήρηση της νομοθεςίας για τα ζώα αλλά και την παραδειγματική τιμωρία των
ενόχων.

Γεννηματά: Να συνεργαστούν όλες φιλοευρω-
παϊκές δυνάμεις για κυβέρνηση τετραετίας

Διεθνής πιστοποίηση του Ομίλου
ΟΠΑΠ για τις αρχές του Υπεύθυ-
νου ΠαιχνιδιούΣε συνεργασία

όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων του
τόπου κάλεσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Φώφη Γεννηματά, από τα Χανιά όπου
βρίσκεται. 

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από
τους πολίτες να αναδείξουν το κόμμα τρίτη
πολιτική δύναμη του τόπου, και σημείωσε
πως «η χώρα έχει ανάγκη από μία
κυβέρνηση τετραετίας»

Η κ. Γεννηματά αμέσως μετά την άφιξή
της στα Χανιά κατέθεσε στέφανο στους τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι από όπου
και δήλωσε, μεταξύ άλλων: 

Θέλω να στείλω από εδώ, από τα Χανιά, από την Κρήτη, από τη γη των Βενιζέλων,
ένα μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Χιλιάδες
άνθρωποι επιστρέφουν στο “σπίτι τους”, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα μας.

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε «τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών για να είμαστε
εμείς, η τρίτη δύναμη, να πάρουμε την τρίτη εντολή για να είμαστε ο καταλύτης της
συνεργασίας, ο εγγυητής της σταθερότητας. Η χώρα έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση
τετραετίας. Μία κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν οι περισσότερες, αν είναι
δυνατόν όλες, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις […] Μέχρι το 2019 η Ελλάδα πρέπει να αφή-
σει οριστικά πίσω της την κρίση. Τώρα χρειάζεται δράση και αποτελεσματικότητα. Εμείς
έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, έχουμε εμπειρία, έχουμε ομάδα».

Η κ. Γεννηματά επισκέφθηκε στη συνέχεια την έδρα του εθνικού ιδρύματος ερευνών
και μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το σπίτι του ιστορικού Κρητικού πολιτικού που
λειτουργεί ως μουσείο.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο Δ.ΙΕΚ

Μεγάρων θα λειτουργήσουν  οι παρακάτω
ειδικότητες.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
–ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι αιτήσεις επιλογής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο

σύνδεσμο :https://iek.sch.gr
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα

21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι

που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις  παρα-
πάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Δ.ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360   -   FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr      -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   : iek-megar.att.sch.gr

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια προγραμματισμού  των νέων ειδικοτήτων για το φθινο-
πωρινό εξάμηνο 2015Β    το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις  παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360

E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΡΟΥΣΤΑΒΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΝΙΛΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθο-

δήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. 

Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να ανα-
πτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προ-
σωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξι-
ότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.  

Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις  οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάν-
νη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΙΛΑΤΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΦΙΡΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΛΦΜΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΙΡΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΡΤΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αχαρνές
8/9/2015
Τηλ.:(+30) 213 2072330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο
ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει
υποβάλει αίτηση για αλλαγή
επωνύμου από
<<ΠΟΛΙΑΚΟΒ>> σε
<<ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ>>.

Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)

ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημο-
τικής Κατάστασης, Φιλαδελφ-
είας 87 Αχαρνές τις αντιρρή-
σεις του για την πιο πάνω
αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
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Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη από
τσίμπημα... μέλισσας

Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε στην περιοχή  Μεσσαρά του Ηρακλείου Κρήτ-
ης εξαιτίας ενός... τσιμπήματος μέλισσας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το mesaralive.gr, στο όχημα επέβαι-
ναν δύο γυναίκες και ένα μικρό αγοράκι, όταν το τσίμπημα του εντόμου έκανε την
οδηγό να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε τους τραυματίες, οι οποίοι δια-
κομίστηκαν σε νοσοκομείο του Ηράκλειου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάγκη της κοινωνικής προσέγγισης του ζητήματος, της
ύπαρξης συστηματικής συνεργασίας των συλλόγων με τις κοινότητες Ρομά, την ενερ-
γοποίηση των ίδιων των Ρομά για την απομόνωση ταραχοποιών και αρμόδιων κοινω-
νικών υπηρεσιών για τα παιδιά που χρήζουν προστασίας και επανασύνδεσης με το
σχολείο. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Γ. Βασιλείου, αναφέρθηκε στη συμμετοχή
των κατοίκων των Νεοκτίστων σε μια σειρά παρεμβάσεων από την καθαριότητα μέχρι
την πολιτική προστασία, τονίζοντας ότι υπάρχουν τοπικά κύτταρα δημοκρατίας και
δημότες που ενδιαφέρονται για την πραγματική λύση των προβλημάτων και σε αυτές
τις προσπάθειες η Αντιπεριφέρεια είναι αρωγός.

Ο Αντιδήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Καραμπούλας,  αναφέρθηκε στο ελπιδοφόρο
γεγονός της οικοδόμησης γεφυρών επικοινωνίας με το υγιές τμήμα των τσιγγάνων της
περιοχής, τη σημαντική συνεισφορά του ΟΣΥ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και την
θετική ανταπόκριση του Δήμου στην εξασφάλιση κάποιων βασικών προϋποθέσεων
διευκόλυνσης των οδηγών της συγκεκριμένης λεωφορειακής γραμμής. 

Από την πλευρά των εκπροσώπων του ΟΣΥ και του σωματείου εργαζομένων,
τονίστηκε η σημασία της ύπαρξης λεωφορείου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αλλά
και η σημασία του λεωφορείου στην αποφυγή γκετοποίησης περιοχών (πρόσβαση, κιν-
ητικότητα). Η ασφάλεια των οδηγών και η προστασία της περιουσίας του ΟΣΥ είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαναδρομολόγηση και προς τούτο απαιτείται η κιν-
ητοποίηση των τοπικών συλλόγων για την ενημέρωση των κατοίκων και την προσέγγι-
ση των ταραχοποιών. 

Υπήρξε συναντίληψη των συμμετεχόντων για την ανάγκη αποφυγής στερεοτύπων και
γενικεύσεων που τσουβαλιάζουν και ισοπεδώνουν κοινωνικές ομάδες και περιοχές έτσι
ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η συνέργεια μεταξύ των τσιγγάνων και του λοι-
πού πληθυσμού και να δρομολογείται βιώσιμη επίλυση προβλημάτων και όχι
ανακύκλωση ενός πολεμικού κλίματος που τελικά είναι επιζήμιο για όλους τους κατοίκο-
υς αλλά και για την προσφορά ενός κοινωνικού αγαθού, όπως το λεωφορείο. Τέλος,
τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους του συλλόγου τσιγγάνων η ανάγκη παρεμ-
βάσεων για την κανονικοποίηση των συνθηκών διαβίωσης τσιγγάνων που διαβιούν σε
παραπήγματα και παιδιών που δεν έχουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                     
FAX: 2132042714                                                                 
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16 / 9 / 2015
Αρ. Πρωτ.:     42561

Ο Δήμαρχος ΦΥΛΉΣ διακηρύσσει
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Δια-
γωνισμό σύμφωνα με τις διατά-
ξειςτου Ν.3463/06, της Υ.Α
11389/93, τις διατάξεις του Ν.
2286/1995 , το Π.Δ 60/2007, τον
Ν.4155/2013 « Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων και άλλες διατάξεις»,   για
την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-
ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER 2)
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ &
ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ  » 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ
ΤΗΝΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ .
Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στα 122.130,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23%).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
99.292,69 € ΦΠΑ. 23%
22.837,31 €
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
122.130,00 € 
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-

νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) από τους οικονομικούς
φορείς, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.grτου
συστήματος ύστερα από προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 11 της Υ. Α
Π1/2390/2013.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 16/9/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ
Η 9/10/2015  ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφο-
ράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσή-
μανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται
σε ποσοστό 2% της προεκτιµόµεν-
ης αξίας της σύµβασης εκτός Φ. Π.
Α. , σύµφωνα µε το (α) εδάφιο της

1ης παραγράφου του 157ου άρθρ-
ου του Ν. 4281/2014. Όταν η προ-
σφορά αφορά μία επιμέρους
ομάδα υλικών από το σύνολο των
προς προµήθεια ειδών, η εγγύηση
συμμετοχής υπολογίζεται επί  της
προεκτιμόμενης  αξίας  που  αντι-
στοιχεί  στην  επιμέρους  ομάδα
εκτός Φ.Π.Α. .
Ο χρόνος της παραπάνω
εγγύησης, με ποινή μη αποδοχής
της συμμετοχής στο διαγωνισμό,
δεν μπορεί να είναι μικρότερος
των τριών (3) μηνών, προσμετρ-
ούμενων από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του δια-
γωνισμού.     
Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασ-
κευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά
Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον  Ανάδοχο .
Πληροφορίες  για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόμενοι από την
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμ-
ηθειών Tμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042758-
2132042716,ώρες 09:00 π.μ. έως
13:30 μ.μ.ή ηλεκτρονικά από τη
διεύθυνση http: // www.fyli.gr  . 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣτΕ: «Πράσινο» στην πρόσληψη
32.433 ανέργων μέσω του ΟΑΕΔ

Υπέρ της πρόσληψης, μέσω του ΟΑΕΔ, 32.433 ανέργων οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε
δήμους, γνωμοδότησε η τριμελής επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλ-
ληλα, ενέκρινε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη 2.620 προσώπων που θα τοποθετηθούν στο

Δημόσιο και ειδικότερα σε δήμους.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη 32.433 εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ με

5μήνες συμβάσεις εργασίας οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δήμους, ενώ ο προϋπολογισμός για
την πρόσληψη των ανέργων ανέρχεται στα 200.000.000 ευρώ και προέρχεται από πρόγραμμα
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργείο Εργασίας ζήτησε την κατ’ εξαίρεση συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης των
32.433 ανέργων, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος απώλειας του σχετικού Ευρωπαϊκού κονδυλίου, λόγω
καθυστέρησης απορρόφησης του.

Παράλληλα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού
και Παιδείας για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη 901 ατόμων και την ανανέωση 1.288 ατόμων που θα
απασχοληθούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο των έργων του ΕΣΠΑ
2007 - 2013. Τα 2.189 άτομα θα ασχοληθούν για 8 μήνες σε έργα ανασκαφής, συντήρησης και
αποκατάστασης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Ακόμα, το ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη 217 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για 45 ημέρες προ-
κειμένου να απασχοληθούν στα εργοστάσια της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχα-
ρης (Πλατύ Ημαθίας και Σέρρες) και στα κέντρα συγκέντρωσης της εταιρείας στην Λάρισα, Κατε-
ρίνη, στο Μαυροδένρι Κοζάνης και στο Ξινό Νερό Φλωρίνης.

Οι προσλήψεις σε διαφόρους δήμους
Ειδικότερα, για το δήμο Βόλου εγκρίθηκε η πρόσληψη 76 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου 8μηνης διάρκειας και η πρόσληψη 2 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
8μηνης διάρκειας για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Για το Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η πρόσληψη 65 καθαριστριών με σύμβαση μίσθ-
ωσης έργου για τα 65 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εν λόγω
δήμου.

Για το Δήμο Λαμιέων εγκρίθηκε η ανανέωση των συμβάσεων μέχρι 32-12-2015 τεσσάρων ατό-
μων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών για την Καταπολέμηση τη Βίας».

Για το ΝΠΔΔ του δήμου Λαυρεωτικής «Θορικός» εγκρίθηκε η πρόσληψη 15 καθηγητών μουσι-
κής για διάρκεια 10 μηνών προκειμένου να διδάξουν στο δημοτικό ωδείο «Δ. Νικολάου». Αντίθετα,
δεν εγκρίθηκε η πρόσληψη 4 καθηγητών φυσικής αγωγής για το ίδιο ΝΠΔΔ.

Για το Δήμο Νάουσας εγκρίθηκε η πρόσληψη 34 καθηγητών. Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η πρό-
σληψη 24 καθηγητών με 9μηνες συμβάσεις για το ωδείο της Νάουσας και 10 καθηγητών με 9μηνες
συμβάσεις για τα εικαστικά εργαστήρια του επίμαχου δήμου.

Για το δήμο Σκύρου εγκρίθηκε η πρόσληψη δυο υπαλλήλων (νηπιαγωγός και βρεφονηπιοκό-
μος) για 11μηνη απασχόληση στον παιδικό σταθμό του εν λόγω δήμου.

Για τον «Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης» του δήμου
Φαρσάλων εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 καθηγητών μουσικής (βιολιού, κλαρίνου, χορωδίας, κ.λπ.) για
ένα έτος.

Για τον δήμο Χίου εγκρίθηκε η πρόσληψη 6 υπαλλήλων και συγκεκριμένα βρεφονηπιοκόμων,
νηπιαγωγών και καθαριστριών για το τρέχον σχολικό έτος προκειμένου να απασχοληθούν στους
παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χίου.

Τέλος, το ΣτΕ δεν ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Παιδείας για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη
πτυχιούχων φυσικής αγωγής για στελέχωση των ΟΤΑ και των άλλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους έτους 2015 -
2016».
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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

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626



16-θριάσιο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015


