
ΦΦωωςς  σσττηηνν  ττρρααγγωωδδίίαα
ττοουυ  ΨΨυυχχιιααττρρεείίοουυ
ΣΣττηηνν  πποολλύύχχρροοννηη  ιισσττοορρίίαα
ττοουυ  ΨΨΝΝΑΑ  δδεενν  εείίχχεε  ξξαανναα--
σσυυμμββεείί  ττέέττοοιιαα  ττρρααγγωωδδίίαα

ΚΚααλλάάσσννιικκοοφφ  σσττηη
γγιιάάφφκκαα  ττοουυ  ΠΠεεττρρ--
αακκάάκκοουυ  σσττοο  ΒΒόόλλοο
--  ΝΝέέαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη
ττηηςς  ΑΑννττιιττρροομμοοκκρρ--

ααττιικκήήςς

EElleeuussiiss  22002211::  ΟΟιι
εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  κκααιι

εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  σσττοο  ππλλεευυρρόό
ττηηςς  ππόόλληηςς

116666  ΔΔήήμμοοιι  δδιιέέ--
κκοοψψαανν  έέρργγαα

λλόόγγωω  μμηη
εεκκττααμμίίεευυσσηηςς  ααππόό

ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ--
ΑΑππλλήήρρωωττοοιι  οοιι

εερργγοολλάάββοοιι

Η συμμορία
των 91

κλοπών
Μεγάλη επιχείρηση της

Αστυνομίας στο Βλυχό με 15
προσαγωγές ατόμων, κατασχέ-

σεις Ι.Χ. και όπλων

Φοροκαταιγίδα για τα
μεσαία εισοδήματα

Στον "αέρα" το επίδο-
μα γάμου μετά τις 30

Σεπτεμβρίου

Κατρούγκαλος: Δεν αποκ-
λείει περικοπές στις συντά-

ξεις άνω των 1.500 ευρώ

Μέσα σε έξι μήνες θα
απολύονται οι πειθαρχικά

ελεγκτέοι δημόσιοι
υπάλληλοι

Καταγγελίες για χειροδικία σε βάρος εργαζομένων
σε προγράμματα ΟΤΑ
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Ο φερόμενος ως
δράστης είναι καταδι-
κασμένος σε πολυετή
φυλάκιση για φόνο,

χαρακτηρισμένος σαν
“εξαιρετικά

επικίνδυνος” με ακα-
ταλόγιστο και κρα-

τείται σε ειδικό, απο-
μονωμένο δωμάτιο
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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 Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1,

2105572588

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαριμπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Ροκας Δημήτριος Π. Σαλαμίνος 8, 2105541344

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, Αχαρνές,

13678, ΑΤΤΙΚΗΣ2102403004

Άνω Λιόσια
Χρονακόπουλος Κωνσταντίνος Β. Αγίου Κων-

σταντίνου 4, 2102316673

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 21 εως 27
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 64%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα,
Φροσούλα, Φροσού

Φως στην τραγωδία του Ψυχιατρείου
Στην πολύχρονη ιστορία του ΨΝΑ δεν είχε ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία

Ηείδηση της Παρασκευής 4
Σεπτεμβρίου σόκαρε το πανελ-
λήνιο. Τρεις νεκροί ασθενείς

και τρεις σοβαρά τραυματισμένοι ήταν ο
θλιβερός απολογισμός της φωτιάς που
ξέσπασε στο ΨΝΑ Δαφνίου. Στα αποκα-
ΐδια περιλαμβάνεται το καθήκον και η
ικανότητα της κοινωνίας να φροντίζει τα
πιο αδύναμα μέλη της.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων έστρ-
εψε τους προβολείς των ευθυνών σε
ψυχικώς πάσχοντα βαρυποινίτη, ενώ
άλλοι πιθανολογούν πως έγινε
βραχυκύκλωμα σε αποθήκη με στρώμα-
τα. Σε κάθε περίπτωση, εγείρεται σοβα-
ρότατο ζήτημα ασφαλούς λειτουργίας
του Νοσοκομείου, που αφορά ασθενείς
και εργαζόμενους.

Τα θύματα νοσηλεύονταν σε προκατασκευασμένο κτήριο, ένα κουτί που “φιλοξενεί” ασθενείς με νοητική υστέρηση,
συνήθως γυμνούς, δεμένους με ιμάντες σε κρεβάτια. Ο φερόμενος ως δράστης είναι καταδικασμένος σε πολυετή
φυλάκιση για φόνο, χαρακτηρισμένος σαν “εξαιρετικά επικίνδυνος” με ακαταλόγιστο και κρατείται σε ειδικό, απομονω-
μένο δωμάτιο. Οι γιατροί με αναφορές τους στο Υπουργείο είχαν προειδοποιήσει ότι ο εν λόγω ασθενής θα διατελέ-
σει δεύτερο έγκλημα, αν μείνει στο Δαφνί (τον Μάιο είχε σκοτώσει άλλον ασθενή με ένα κουτάλι!).

Όποια κι αν είναι η αλήθεια για την αιτία της πυρκαγιάς, την οποία θα αναδείξουν οι έρευνες, υπάρχουν κρίσιμα ερω-
τήματα: Γιατί ήταν δεμένοι οι ασθενείς στον θάλαμο; Υπήρχε προετοιμασία στο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση μιας
τέτοιας κατάστασης; Αν δεχτούμε ότι ο επικίνδυνος βαρυποινίτης είναι ο δράστης, πώς δικαιολογείται μέσα σε ειδικό
νοσοκομείο, που υποτίθεται ότι προστατεύει τον ίδιο και τους γύρω του, μια τόσο ανεξέλεγκτη συμπεριφορά; Ηfast
track ψυχιατρική μεταρρύθμιση – κατεδάφιση του Νοσοκομείου και η έλλειψη προσωπικού ποιο ρόλο έπαιξε στο
δράμα;

Απαντήσεις στα μεγάλα “γιατί” του θανατικού, που χτύπησε στο τμήμα οξέων περιστατικών
Στην πολύχρονη ιστορία του ΨΝΑ δεν είχε ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Όμως ήταν θέμα χρόνου, υποστηρίζουν οι

εργαζόμενοι. Το Νοσοκομείο είχεεπανειλημμένως στείλει γραπτό αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας και την Εισαγγελία
για μεταφορά σε άλλο σημείο του ασθενούς, που φέρεται να ευθύνεται για την έναρξη της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, ενώ τα συνδικαλιστικά στελέχη από την πρώτη στιγμή “φωτογράφισαν” τον τρόφιμο του Νοσοκομείου,
άλλες πλευρές μιλούν για υπερβολικά βιαστική απόδοση ευθυνών. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, για τον
εμπρησμό φέρεται να ευθύνεται τρόφιμος του νοσοκομείου, ο οποίος έβαλε φωτιά στα κλινοσκεπάσματά του, με απο-
τέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν γρήγορα σε όλο το κτήριο. Η άλλη εκδοχή μιλά για φωτιά

Στην ογκώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα
σχολικά κενά στο Δήμο Φυλής που διοργάνωσε η

Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου, έδωσαν
το «παρών» εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής του

Δήμου Φυλής που συμπαρίσταται στον αγώνα.

Ημεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε  το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο «Σιντριβάνι», όπου και
υπήρξε συμβολικό κλείσιμο της Λεωφόρου. 

Σε τηλεοπτικά κανάλια που κάλυψαν το γεγονός ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας, δήλωσε τα εξής: 

«Είμαστε εδώ μαζί με τους γονείς, συμπαραστεκόμαστε  και  διεκδικούμε  τα αυτονόητα για τα παιδιά μας. Είμαστε
αποφασισμένοι για όλα.  θα παραμείνουμε σε κινητοποίηση και θα επιμείνουμε μέχρι τα σχολεία μας να λειτουργή-
σουν σωστά. Θεωρούμε ότι η δημόσια και η δωρεάν Παιδεία πρέπει να είναι πράξη και στο δικό μας Δήμο. Από τον
Απρίλιο έχουν να δοθούν χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας  και τα χρήματα για τη συντήρηση των σχολείων δοθ-
ήκαν στο τέλος του Αυγούστου. Ο Δήμος Φυλής με δική του δαπάνη φρόντισε να συντηρηθούν τα σχολεία της περ-
ιοχής  αλλά αυτό είναι υποχρέωση του κράτους και όχι του Δήμου. Δυστυχώς το κράτος συνεχίζει να μοιράζει αρμοδι-
ότητες  στους Δήμους χωρίς να εξασφαλίζει τους αντίστοιχους πόρους. 

Ως δήμος τι θα κάνετε; Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία; 
Ως Δήμος έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη σχολική στέγη θα ζητήσουμε συνάντηση με το νέο υπουργό παιδείας και

για το θέμα των κενών των εκπαιδευτικών, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, αλλά  θα θέσουμε και το θέμα της σχολικής στέγ-
ης. Ο Δήμος μας έχει έλλειψη διδακτικών αιθουσών στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Θέλουμε να εντάξουμε όλα τα παι-
διά μας αλλά λείπουν αίθουσες και πρέπει το κράτος να παρέμβει. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας που έδωσε επίσης το
παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, δήλωσε τα εξής:

«Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους γονείς στο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το υπουργείο παι-
δείας αφού τον Ιούνιο πήρε με απόσπαση από εδώ περίπου 100 εκπαιδευτικούς και τους πήγε σε άλλες περιοχές
όπως Κηφισιά, Εκάλη, Κολωνάκι με αποτέλεσμα να αποκτήσουν αυτοί πληρότητα και εμείς να έχουμε τεράστιες
ελλείψεις.  Την Παρασκευή επειδή θα γίνει η κατανομή των εκπαιδευτικών θα παρακαλέσω πάρα πολύ το Υπουργείο
το οποίο εμφανίζει εικόνα διάλυσης να καλύψει πλήρως τα κενά στη Δυτική Αττική γιατί από κει θα γίνει η κατανομή
και σε εμάς. Αλλιώς το πρόβλημα που έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο, θα γιγαντωθεί περαιτέρω και θα αναγκα-
στούμε να προχωρήσουμε σε μαζικές κινητοποιήσεις»

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν  και οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας και Ζεφυρίου Γιάννης Μαυρ-
οειδάκος οι οποίοι  εδώ και χρόνια είναι ενεργά μέλη του Γονεϊκού Κινήματος με τη συμμετοχή τους στις Διοικήσεις της
Ένωσης Γονέων Ζεφυρίου και σε Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων! 

Το παρών έδωσαν επίσης οι Τοπικοί Σύμβουλοι Λία Καψή και Νίκος Χαρίσης 
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Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 θριά-

Καλάσνικοφ στη γιάφκα του Πετρακάκου στο
Βόλο - Νέα επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής

Νέα επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροικία στην
Αγία Τριάδα Μώλου στη Φθιώτιδα, την ώρα που οι αρχές ανακοίνωσαν τα
ευρήματά τους κατά την έφοδο στο στο κρησφύγετο του Γιώργου Πετρακάκου,

που συνελήφθη σήμερα ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση. 
Όπως μεταδίδει το lamiastar.gr, η αντιτρομοκρατική εξετάζει το σπίτι που φέρεται να

είχε ενοικιάσει συνεργός της ομάδας των κακοποιών που εντοπίστηκαν στην Νέα Αγχία-
λο Βόλου.

Βρήκε οπλοστάσιο η αντιτρομοκρατική στη γιάφκα του Βόλου
Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας, Δημήτριος Τσακνάκης, κατά

την επιχείρηση στον Βόλο εντοπίστηκε ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι Glock, καθώς και
γεμιστήρες πλήρεις φυσιγγίων.

Δείτε εδώ φωτογραφίες από το κρησφύγετο του Πετρακάκου
Εκτός από τον συνεργό του Νίκου Μαζιώτη, Γιώργο Πετρακάκο, συνελήφθησαν

ακόμη μία 36χρονη ημεδαπή, με την οποία συζούσε, και άλλοι δύο ημεδαποί, ηλικίας 35
και 27 ετών, οι οποίοι υπέθαλπταν. Η ημεδαπή μάλιστα είχε νοικιάσει το διαμέρισμα στη
συμβολή των οδών Γαλλίας και Περεβού.

Επιπλέον, από την Αντιτρομοκρατική υπηρεσία βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις κατ’ οίκον
έρευνες στον Βόλο (σε οικία, αποθήκη και λυόμενο), σε οικία στην Αγ. Παρασκευή Αττι-
κής, σε αγροικία στον Μώλο Φθιώτιδας και πέντε (5) έρευνες σε οχήματα, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων βρέθηκαν μέχρι τώρα:

πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV και πιστόλι GLOCK
φορητός υπολογιστής (laptop)
τρεις (3) καταγραφικές συσκευές εικόνας (κάμερες)
δύο (2) πλαστές ταυτότητες και πλαστό δίπλωμα με φωτογραφίες του Πετρακάκου

Γεωργίου
κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim και τηλεκάρτες
Σύμφωνα με τον κ. Τσακνάκη, σε βάρος του Γιώργου Πετρακάκου εκκρεμούν τα εξής

διωκτικά έγγραφα:
Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με την οποία διατάσσεται η

σύλληψη – κράτησή του για το αδίκημα της ληστείας,
Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με την οποία του επιβλήθη-

κε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων τριακό-
σιων (3300) ευρώ για παράβαση του νόμου περί όπλων & εκρηκτικών,

Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θήβας Βοιωτίας με το οποίο διατάσσε-
ται η σύλληψή του για το αδίκημα της ληστείας καθώς και για παράβαση του νόμου περί
όπλων & εκρηκτικών,

Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτή 1ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειο-
δικών Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της εγκληματι-
κής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής κλπ., πράξεις που έλαβαν χώρα από κοινού
με άλλα άτομα σε βάρος επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, τον οποίον είχαν απαγάγει. 

Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτή του 25ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικείου
Αθηνών για τα αδικήματα της κλοπής και της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, πρά-
ξεις που έλαβαν χώρα την 04/12/2006 στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης απ’ όπου αφαίρε-
σε Ι.Χ.Ε. αυτ/το μάρκας PORSCHE.

Ένταλμα Σύλληψης του 27ου Τακτικού Ανακριτή Πρωτ/κείου Αθηνών, για τα αδικήμα-
τα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει τη διάπραξη
περισσότερων κακουργημάτων, της διάπραξης ληστειών που τελέσθηκαν από κοινού
και κατά συρροή, από δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους, σε μία εκ των οποίων επήλθε βαριά σωματική βλάβη και διακεκριμένη περίπτω-
ση κλοπών από δράστες που έχουν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές και ληστείες κατ’
επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε από κοινού με
τους ΜΑΖΙΩΤΗ Νίκο, ΡΟΥΠΑ Παναγιώτα και άλλους συνεργούς τους (ληστείες στην
Εθνική Τράπεζα Μεθάνων Τροιζηνίας την 25-7-2013 και στην τράπεζα EUROBANK
Ακράτας Αχαίας την 20-12-2012),

Ένταλμα Σύλληψης του 33ου Τακτικού Ανακριτή Πρωτ/κειου Αθηνών για τα αδικήμα-
τα της ληστείας, της σύστασης και συμμορίας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπών,
πράξεις που έλαβαν χώρα από κοινού με τον ΤΣΙΡΩΝΗ Γρηγόρη, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Σπυρίδωνα, τον αποβιώσαντα ΔΡΑΒΙΛΑ Σπυρίδωνα.

Άγριο «στρίμωγμα» Αναγνωστόπου-
λου από Κασσαβό, με φόντο το πεύκο

της Πλατείας

Σε δύσκολη θέση έφερε το Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο ο
Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός. 

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου
2015, ο Γιάννης Κασσαβός τον εγκάλεσε για την κριτική που άσκησε, μέσω διαδικτύου,
στη διοίκηση
του Δήμου για
την κοπή ενός
πεύκου στην
κεντρική πλα-
τεία Αχαρνών. 

«Το Γενάρη
του 2014 επί
δ ι ο ί κ η σ η ς
Ντούρου είχες
ψηφίσει να
κοπεί το πεύκο.
Τι άλλαξε από
τότε»; ρώτησε
τον Παναγιώτη
Α ν α γ ν ω σ τ ό -
πουλο ο Γιάν-
νης Κασσαβός.

Αναφερόμε-
νος στην απελευθέρωση του χώρου της Πλατείας ο Γιάννης Κασσαβός είπε ότι έγινε με
κάθε νομιμότητα με σκοπό να αποδοθεί η Πλατεία στους δημότες και πρόσθεσε ότι η
σημερινή διοίκηση απλά εφάρμοσε τις Αποφάσεις που δεν είχαν τολμήσει να εφαρμό-
σουν προηγούμενες διοικήσεις. 

Eleusis 2021: Οι επιχειρηματίες και
επαγγελματίες στο πλευρό της πόλης

Την υποστήρι-
ξή τους στο
εγχείρημα της

Ελευσίνας να διεκδι-
κήσει την υποψηφιότ-
ητα για Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2021,
εξέφρασαν σε σύσκε-
ψή τους επιχειρ-
ηματίες και επαγγε-
λματίες της πόλης και
της περιοχής.

Η σύσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε την

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευ-
σίνας. Οι παριστάμενοι εξέφρασαν την ομοθυμία τους στο να υποστηριχτεί η προσπά-
θεια του Δήμου και της Επιτροπής Eleusis 2021, να προβληθεί η ιστορία της πόλης,
αρχαία και σύγχρονη. Κοινή άποψη ήταν πως από αυτή την “περιπέτεια” η πόλη πρέ-
πει να κερδίσει σε προβολή και σε υποδομές που θα βοηθήσουν την πολιτιστική αλλά
και την οικονομική της ζωή.
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166 Δήμοι διέκοψαν έργα λόγω μη εκταμίευ-
σης από το ΕΣΠΑ- Απλήρωτοι οι εργολάβοι

Σε 166 (από
σύνολο 325)
ανέρχονται οι

δήμοι, που μέχρι την
προηγούμενη Παρασ-
κευή είχαν καταχωρή-
σει στο ειδικό σύστημα
ενημέρωσης της ΚΕΔΕ
διακοπές έργων,
εξαιτίας της αδυναμίας
τους να εξοφλήσουν
εντάλματα των εργολά-
βων, δήλωσε σήμερα
στην εκπομπή
«ανοιχτά μικρόφωνα»,
στο «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
104,9 FM», ο πρόεδρ-
ος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, Γιώργος Πατούλης.

«Το πρώτο, που πρέπει να κοιτάξει η νέα κυβέρνηση, είναι να τεθεί αμέσως- ακόμη
και σήμερα- γραπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση των προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ, τα οποία αλλιώς θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2015», είπε ο κ.
Πατούλης, ο οποίος απέδωσε τις καθυστερήσεις στην εκταμίευση «στα δημοψηφίσμα-
τα και τον πολύ σημαντικό ρόλο που είχε ο κ. Λαφαζάνης, που ενδεχομένως δεν πίστε-
υε στην ευρωπαϊκή προσπάθεια».

Απαντώντας σε ερώτηση, αν ισχύει η πρόθεση που είχε εκφράσει παλαιότερα να διεκ-
δικήσει την ηγεσία της ΝΔ, είπε ότι δεν είναι έτοιμος να απαντήσει και προσέθεσε ότι
«πρέπει να υπάρξει μια κεντροδεξιά, που να είναι ποιοτική, να έχει τη δυνατότητα να
προσομοιάζει με αυτό που συμβαίνει απόλυτα με επιτυχημένα μοντέλα στην Ευρώπη,
αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά οι ιδέες».

Έρχονται 2 συν 1 πακέτα μέτρων μέχρι
τον Νοέμβριο - Tι λέει ο Τόμας Βίζερ 

Όχι ένα ούτε δύο αλλά τρία πακέτα μέτρων έρχονται μέσα σε διάστημα δύο
μηνών. Σύμφωνα με τον Τόμας Βίζερ, τον επικεφαλής του EuroWorkingGroup,
που μίλησε στο newpost.gr, το ποσό των 3 δισ. που έχει λαμβάνειν η χώρα

μας, θα εκταμιευθεί το πιθανότερο σε δύο δόσεις. 

Όπως τόνισε ο κ. Βίζερ στο newpost.gr:
«Κάθε μια από αυτές  θα πρέπει να συσχετισθεί με μια λίστα των ορόσημων, δηλαδή

μέτρα τα οποία οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν για να λάβουν τα κεφά-
λαια. Ο στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία για αυτά τα ορόσημα με τη νέα ελληνική
κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν».

Ήδη σήμερα συνεδριάζει το EuroWorkingGroup, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία
καθορισμού των μέτρων αυτών. 

Εκτός όμως από τα δύο πακέτα μέτρων που θα συνοδεύουν τις δύο υπο-δόσεις, ένα
ακόμα «κρυφό» πακέτο μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που χρειαστούν χρήματα
για τις τράπεζες. 

Όπως τόνισε ο κ. Βίζερ στο newpost.gr, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα stress tests
για τις ελληνικές τράπεζες.

«Με βάση τα αποτελέσματα αυτών τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν και, αν
χρειαστεί, να ανακεφαλαιοποιηθούν προκειμένου να αποκατασταθούν τα κεφαλαιακά
διαθέσιμά τους. Το ποσό των 10 δισ ευρώ έχει ήδη μεταφερθεί σε ένα λογαριασμό του
ESM  από τον Αύγουστο για το σκοπό της ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών», είπε και
πρόσθεσε:

«Περαιτέρω ποσό μέχρι 15 δισ. ευρώ μπορεί να διατεθεί με βάση τα αποτελέσματα
των stress tests και την υλοποίηση των παραδοτέων του χρηματοπιστωτικού τομέα από
τις ελληνικές αρχές».

Διευκρίνισε δε πως αυτό σημαίνει ότι «οι λεπτομέρειες αυτών των παραδοτέων (δηλα-
δή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν) απομένει να συμφωνηθούν με τη νέα ελληνική
κυβέρνηση. Σύμφωνα με δήλωση της Ευρωομάδας της 14ης Αυγούστου, ο στόχος είναι
να ολοκληρώσει την εργασία αυτή από τα μέσα Νοεμβρίου».

Ξουλίδου: Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έπρεπε
να γνωρίζει τα πεπραγμένα του Καμμένου

«Ο πρόεδρος
των ΑΝΕΛ έπρ-
επε να γνωρίζει

τα πεπραγμένα του
Δημήτρη Καμμένου»,
δήλωσε η Σταυρούλα
Ξουλίδου.

Μιλώντας στα «Παρ-
απολιτικά 90,1», η βου-
λευτής των ΑΝΕΛ πρό-
σθεσε:

Ήταν γνωστές οι
αναρτήσεις του στο
''Πόρτα-Πόρτα''. Προ-
σωπικά τις γνώριζα,
αλλά όλοι τις ξέραμε.
Θα έπρεπε να τις γνωρίζει και ο πρόεδρος. Ο Δημήτρης Καμμένος ήταν απομονωμένος
από την υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα, το είχε επιλέξει ο ίδιος.

Μάλιστα, η κυρία Ξουλίδου υπογράμμισε ότι οι απόψεις του Δημήτρη Καμμένου έχουν
κάνει κακό στους ΑΝΕΛ και στον Πάνο Καμμένο διότι ήταν η βασική αιτία που ο περισ-
σότερος κόσμος κρίνει το κόμμα ως κομμάτι της ακροδεξιάς. 

Σε ερώτηση για το αν ο κ. Καμμένος ενδέχεται να ανεξαρτητοποιηθεί και να πάψει να
στηρίζει την κυβέρνηση, η βουλευτής των ΑΝΕΛ επεσήμανε πως ουδείς γνωρίζει τι
προτίθεται να κάνει, πάντως είναι αναφαίρετο δικαίωμά του να παραμείνει βουλευτής.

Όσο για το γεγονός ότι η ίδια δεν υπουργοποιήθηκε, τόνισε ότι εδώ και κάποιες ημέρ-
ες δεν έχει μιλήσει με τον Πάνο Καμμένο. «Περιμένω μια εξήγηση από τον Πάνο Καμ-
μένο για να μάθω τι συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Στοιχεία- σοκ του Λιμενικού: Πάνω
από 100.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα

τον Αύγουστο!

Την ώρα που η Ευρώπη αρχίζει σταδιακά να... ξυπνά στο ζήτημα του μετανα-
στευτικού, στην Ελλάδα προκαλούν δέος τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότ-
ητα το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με τα οποία πάνω από εκατό χιλιάδες πρό-

σφυγες και μετανάστες εισήλθαν τον μήνα Αύγουστο, παράνομα στην χώρα μας.
Η τεράστια ροή προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, αποτυπώνεται στα

στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα για τον μήνα Αύγουστο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, συνελήφθηκαν αυτόν τον μήνα 107843 παρά-

νομα εισελθόντες στη χώρα μας σε 887 περιστατικά, ενώ για απόπειρα παράνομης εξό-
δου από τη χώρα συνελήφθησαν 46 άτομα σε 28 περιστατικά.

Συνελήφθηκαν επίσης 53 διακινητές στα περιστατικά παράνομης εισόδου και δεκα-
τρείς στα περιστατικά παράνομης εξόδου.

Στα περιστατικά παράνομης εισόδου κατασχέθηκαν 271 σκάφη και ένα όχημα, ενώ σε
αυτά της παράνομης εξόδου κατασχέθηκαν έξι οχήματα και 32 πλαστά ταξιδιωτικά έγγρ-
αφα.

Τον μήνα Αύγουστο επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λ.Σ. κατασχέθηκαν 5.028
πακέτα τσιγάρα, έντεκα κιλά και 729 γραμμάρια καπνού σε πέντε περιστατικά.

Κατασχέθηκαν δύο οχήματα και κατηγορούνται έξι άτομα, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί
είναι 19.908,15 ευρώ.

Τέλος, για υποθέσεις ναρκωτικών το Λ.Σ. επενέβη σε 44 περιπτώσεις για τις οποίες
κατηγορούνται 44 άτομα.

Κατασχέθηκαν 57,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 847,5 γραμμάρια ακατέρ-
γαστης κάνναβης και πέντε αυτοσχέδια τσιγάρα, 25,8 γραμμάρια ηρωίνης, 34,2 γραμ-
μάρια κοκαΐνης 50 φυτά (σπόροι) κάνναβης και ναρκωτικά φάρμακα.
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Η συμμορία των 91
κλοπών

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στο Βλυχό με 15 προσαγω-
γές ατόμων, κατασχέσεις Ι.Χ. και όπλων

Στη «μαύρη
τρύπα» του
καταυλισμού

των τσιγγάνων εξαρθ-
ρώθηκε ίσως η
μεγαλύτερη εγκληματι-
κή ομάδα που δρούσε
στην περιοχή μας.

Η επιχείρηση του
Τμήματος Ασφαλείας
Μεγάρων ξεκίνησε από
τα ξημερώματα της
Τετάρτης 23 Σεπτεμ-
βρίου και συνεχίζεται
ως την Πέμπτη, με 15
προσαγωγές, 2 συλλή-
ψεις και ανυπολόγιστες
μέχρι στιγμής κατασχέ-
σεις κλοπιμαίων.

Τα πολλά και καθ-
ημερινά περιστατικά
κλοπών και ληστειών
σχετίζονται πιθανότατα
με τη συγκεκριμένη
εννιαμελή συμμορία
που εξαρθρώθηκε από
τους άνδρες του Τμή-
ματος Ασφαλείας
Μεγάρων μετά από
προετοιμασία μηνών.

Σύμφωνα με την
επίσημη ενημέρωση,
σε συντονισμένη
επιχείρηση του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Μεγάρων και της Υποδ. Ασφάλειας Δυτικής Αττικής  με τη συνδρομή του
Α.Τ. Μεγάρων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφ-
θησαν, με εντάλματα σύλληψης και παρουσία δικαστικού λειτουργού, τρεις (3) ημεδα-
ποί Ρομά, ηλικίας 21 έως 32 ετών, μέλη της σπείρας, ενώ αναζητούνται άλλοι επτά (7)
συνεργοί τους. Συνελήφθησαν επίσης άλλα δύο (2) άτομα που παραβίαζαν τη νομοθ-
εσία περι όπλων.

Εις βάρος των τριών και των επτά συνεργών τους είχε σχηματισθεί ποινική δικογρα-
φία για ληστείες και διακεκριμένες κλοπές από άτομα που ενεργούν από κοινού, κατ’
εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι συλληφθέντες από κοινού με τους συνεργούς τους, είχαν συστήσει τους τελευ-
ταίους μήνες εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές χρημάτων, οχημάτων,
κοσμημάτων και διαφόρων αντικειμένων από οικίες σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Οι
δράστες παρακολουθούσαν τις οικίες που επρόκειτο να ληστέψουν μερικές ημέρες
νωρίτερα. Αρκετά από τα θύματα των ληστειών ανέφεραν πως είχαν παρατηρήσει ύπο-
πτους κοντά στα σπίτια τους λίγες ημέρες πριν.

Η συγκεκριμένη ομάδα έκανε 59 διαρρήξεις και απόπειρες σε οικίες, 3 σε καταστή-
ματα, 17 ληστείες μεταξύ των οποίων και αυτές στα ζευγαράκια σε Πάχη και Νέα Πέρ-
αμο και στους Ινδούς στη Λάκκα και 12 κλοπές αυτοκινήτων. Τα αντικείμενα που αφαι-
ρέθηκαν από τους πολίτες υπολογίζονται σε αξία μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ. Στην
έρευνα που έγινε στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμ-
πίνες, φυσίγγια, ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα τιμαλφή και 6 οχήματα.

Το ζήτημα για τους πολίτες δεν είναι μόνο οι προσαγωγές και οι συλλήψεις, και ακόμα
και πολλοί από τα θύματα ληστειών ομολογούν ούτε η εύρεση των κλοπιμαίων ή του Ι.Χ.
τους είναι λύση… Ουσία είναι η εφαρμογή του νόμου για όλους και η αποκατάσταση του
κλίματος ασφάλειας στην περιοχή μας.

Όσοι μπορούν να διακρίνουν στις φωτογραφίες κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο
ή έχουν δηλώσει ως κλεμμένο κάτι, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ασφάλειας Μεγάρ-
ων στο 22960 28001.

Κατρούγκαλος: Δεν αποκλείει περικοπές
στις συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ

«Εμείς επιδιώκο-
υμε να μην μει-
ωθεί καμία

σύνταξη», επεσήμανε
ο υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αφήνον-
τας ωστόσο ανοιχτό το
ενδεχόμενο περικοπών
στις μεγάλες συντάξεις. 

Μιλώντας στον Real
Fm, ο Γιώργος Κατρ-
ούγκαλος δήλωσε:

Μπορούμε να
εγγυηθούμε ότι δεν θα
μειωθούν οι κατώτατες και οι μεσαίες συντάξεις, οπωσδήποτε. Από εκεί και μετά, ανά-
λογα με τις προτάσεις που θα διαμορφωθούν, ανάλογα με τον τρόπο που θα διαμορ-
φώνεται η εισπραξιμότητα του συστήματος και η συνολική πορεία της οικονομίας, θα
δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές καταστάσεις.

«Κάνουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ακριβώς για να μην έρθουν οι μειώσεις
στις συντάξεις που προβλέπουν τα μνημόνια», σημείωσε.

Ο κ. Κατρούγκαλος πρόσθεσε πως «εάν χρειαστεί ψαλίδισμα, αυτό θα γίνει μόνο στις
μεγάλες συντάξεις και διευκρίνισε ότι «εγώ θεωρώ μικρές συντάξεις τις κάτω των 1.000
ευρώ και μεσαίες συντάξεις αυτές που είναι ανάμεσα στα 1.000 και στα 1.500 ευρώ».

Ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι «το ασφαλιστικό ήταν κάτι που έπρεπε να είχαμε
κάνει από χρόνια, γιατί ούτε πριν από το 2010 είχαμε ένα τίμιο, δίκαιο ασφαλιστικό
σύστημα».

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Δημήτρη Καμμένου, ο κ. Κατρούγκαλος, ανέφε-
ρε:

Εγώ ομολογώ -που δεν είχα παρακολουθήσει αυτά που φαίνεται να δείχνουν πράγ-
ματι ένα σημαντικό πρόβλημα- τον θεωρούσα τον συγκεκριμένο βουλευτή ικανότατο
στα οικονομικά, γιατί έβλεπα τις δημόσιες τοποθετήσεις του σε αυτά τα ζητήματα. Δεν
είχα επίγνωση γιατί δεν παρακολουθώ τόσο, εκ του σύνεγγυς τα social media… Άρα
ομολογώ ότι υπήρξε ένα ζήτημα, αλλά αυτό είναι να αναμένεται όταν έχουμε συνερ-
γασία δύο κομμάτων που έχουν διαφορετική φυσιογνωμία. Θα ήθελα να επισημάνω την
άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού επ’ αυτού…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου   2015

μετά από πρόσκληση
του Προέδρου του
ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ,
παρόντος του
Δημάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτησε
το 2ο έκτακτο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης
<< Εκδοση Ψηφίσμα-
τος για το προσφυγικό
εν όψει της έκτακτης
συνόδου κορυφής της
Ε.Ε. για το μετανα-
στευτικό  »  και μετά
από εμπεριστατωμένη
συζήτηση μεταξύ των
μελών του 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία 
Την έκδοση του παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

• Tο Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την Κυβέρνηση να δράσει αποφασιστικότερα με
αλληλέγγυα λογική και παλλαϊκή κινητοποίηση, όσο δύσκολο και να φαντάζει μες την
οικονομική μας κρίση, περιορίζοντας την ανάσχεση από γραφειοκρατικά εμπόδια. 

• Να δράσουν με ενεργητικότερες συνεργασίες μεταξύ μας οι γείτονες χώρες. 
• Καλούμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δράσουν άμεσα με βάση τις αξίες

μας. 

Το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ να αποσταλεί:
• Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
• Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
• Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
• Στα Πολιτικά Κόμματα
• Στην Περιφερειάρχη Αττικής
• Στον Αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής
• Στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Ενωσης
• Στον Τοπικό Τύπο  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Κοινωνικής   Πολιτικής   του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευ-
σίνας, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το πρόγραμμα «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» δωρ-
εάν  στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η (την Τετάρτη 30/9/2015 για τα Α και Β Κ.Α.Π.Η  και
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για το Κ.Α.Π.Η Μαγούλας).

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στις  υπεύθυνες φυσικοθερα-
πεύτριες με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (ώρες και μέρες λειτουργίας των
Κ.Α.Π.Η).

• Για το Α΄ ΚΑΠΗ  δήλωση συμμετοχής στην κα. Παύλου Μ. (2105543635)
• Για το Β΄ ΚΑΠΗ δήλωση συμμετοχής στην κα. Μιχαήλου Μ.(2105546117)
• Για το ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ δήλωση συμμετοχής σε ένα από τα παραπάνω

τηλέφωνα.

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

Χατζηδάκης: Θέλουμε νέο αρχηγό
στις ιδέες, όχι στην ηλικία

«Εμείς έχουμε ήδη μία
πλειάδα υποψηφιοτή-
των και θέλω να πω ότι

μεταξύ της φιλοδοξίας, εν προ-
κειμένω και της γελοιοποιή-
σεως μεσολαβεί μία λεπτή
γραμμή και πρέπει κανείς να το
σκεφτεί», δήλωσε ο Κωστής
Χατζηδάκης, σχετικά με το
θέμα της εκλογής νέου
προέδρου στη Νέα Δημοκρ-
ατία.

Μιλώντας στο Mega, ο βου-
λευτής της ΝΔ τόνισε:

Εκείνο το οποίο έχω όχι μόνο
δικαίωμα αν θέλετε, αλλά και
υποχρέωση, βλέποντας και
προηγούμενες εκλογές
αρχηγών στη ΝΔ, είναι να λέω την άποψή μου για το περιβάλλον. Πρέπει να κουβεν-
τιάσουμε πολιτικά.

«Η ΝΔ έμεινε όρθια μετά τα τσουνάμι τα οποία έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά
παρά ταύτα έχει φθορές, σοβαρές και πρέπει να δούμε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι
η εκλογή του όποιου αρχηγού, είναι βαθύτερο και έχει να κάνει με την ανανέωση της
φυσιογνωμίας μας, με την ανανέωση των θέσεών μας, της στελέχωσής μας, της εικό-
νας μας. Και είναι αφορμή η εκλογή αρχηγού να κάνουμε μια βαθύτερη και ουσιαστικό-
τερη συζήτηση», σημείωσε και πρόσθεσε:

Δεν πρόκειται να μιλήσω για πρόσωπα, συνειδητά, παρά μόνο στην τελική φάση,
διότι αυτό το οποίο είναι πρωτεύον, αν θέλουμε να ανασυνταχθούμε, να ανανεωθούμε
ως κόμμα, είναι να δούμε τα προβλήματά μας τα πολιτικά σε βάθος και πλάτος. Δεν είναι
ανάγκη ασφαλώς η συζήτηση για τον αρχηγό στη ΝΔ να βγάλει όλα τα τζίνια από όλα
τα μπουκάλια, αλλά θα είναι εξίσου λάθος να βάλουμε τα προβλήματα κάτω από το
χαλί.

Όσον αφορά το ζήτημα της ηλικίας του νέου προέδρου της ΝΔ, ο βουλευτής Β' Αθή-
νας είπε: 

Πρέπει να αναζητήσουμε νέο στις ιδέες και όχι στην ηλικία. Γενικά τα κόμματα δεν
κρίνονται από το ηλικιακό κριτήριο τόσο, όσο από το πολιτικό κριτήριο όσο από το τι και-
νοτόμο φέρνουν.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις
ελλείψεις δασκάλων στα Άνω Λιόσια

Αρκετός ήταν ο
κόσμος που
βρέθηκε το

πρωί στην λεωφόρο
Φυλής, στο ύψος του
σιντριβανιού, προκειμέ-
νου να διαμαρτυρηθεί
για την κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί στα
σχολεία της ευρύτερης
περιοχής. Θυμίζουμε
πως στα δημοτικά -και
όχι μόνο- των Άνω
Λιοσίων παρατηρούνται
μεγάλες ελλείψεις
εκπαιδευτικών, γεγονός
που έχει ως αποτέλεσμα πολλά από τα παιδιά να μην ξέρουν ακόμα πότε θα πάνε σχο-
λείο, ενώ σημαντικά είναι και τα ζητήματα που παραμένουν σε επίπεδο εγκαταστάσεων.

Τσίπρας, Κλίντον και Γιάννα
Αγγελοπούλου στη Νέα Υόρκη

Το «παρών» στην 11η ετήσια σύνοδο του Ιδρύματος Μπιλ, Χίλαρυ και Τσέλσι
Κλίντον αναμένεται να δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Αλ.
Τσίπρας, το όνομα του οποίου πάντως μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνεται στον

κατάλογο των επίσημων συμμετοχών της εκδήλωσης.
Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου είναι «The Future of Impact» και η διεξαγωγή του (26-

29 Σεπτεμβρίου) συμπίπτει με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη,
όπου θα βρεθεί από το Σάββατο και για μία εβδομάδα, με αφορμή την συμμετοχή του
στην ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ, επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Νέα Υόρκη ο κ. Τσίπρας αναμένεται να έχει
συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι (κατά πάσα πιθανότητα
την ερχόμενη Τετάρτη).

Ενδέχεται να υπάρξει και συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, η
οποία πάντως δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί και πιθανολογείται ότι αν πραγματοποι-
ηθεί, θα έχει ανεπίσημο χαρακτήρα, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης.

Παρούσα στην εκδήλωση του Ιδρύματος Κλίντον θα είναι και η Γιάννα Αγγελοπούλου,
η οποία αναφέρεται πρώτη στον κατάλογο των χορηγών της εκδήλωσης και είχε
οργανώσει συνέδριο σε συνεργασία με την πρωτοβουλία του πρώην προέδρου των
ΗΠΑ τον προηγούμενο Ιούνιο στη Αθήνα, το οποίο ματαιώθηκε λόγω των πολιτικών
εξελίξεων στην Ελλάδα.

Φόρο στο τσίπουρο και την τσικουδιά ζητά η ΕΕ

Τροποποίηση του καθεστώτος φόρου κατανάλωσης για το τσίπουρο και την τσι-
κουδιά, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να τροποποιήσει το καθ-
εστώς φόρου κατανάλωσης για το τσίπουρο και την τσικουδιά, καθώς η χώρα επιβάλει
σε αυτά τα ποτά το 50% του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης που
εφαρμόζεται στην αιθυλική αλκοόλη. Παράλληλα, σύμφωνα με την Επιτροπή, επιβάλε-
ται υπερβολικά μειωμένος συντελεστής στο τσίπουρο και την τσικουδιά (περίπου 6%
του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης) οτ́αν παρασκευάζονται χύμα από τους
αποκαλούμενους «διήμερους» αποστάκτες (οινοπαραγωγοί ή παραγωγοί άλλων γεωρ-
γικών προϊόντων).

Οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ότι ο ίδιος συντελεστής φόρου κατανάλωσης θα
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αιθυλική
αλκοόλη. Εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις προβλέπονται ρητώς από τη νομοθεσία της ΕΕ και
πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά. Η Ελλάδα δεν έχει κάποια παρέκκλιση για το
τσίπουρο ή την τσικουδιά. Η Επιτροπή πιστεύει ότι και τα δύο καθεστώτα αποτελούν
παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον φόρο κατανάλωσης και επίσης ευνο-
ούν ένα αλκοολούχο ποτό εγχώριας παραγωγής έναντι των αλκοολούχων ποτών που
παράγονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί παράβαση των κανόνων της ΕΕ σχετι-
κά με τη ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Σε
περίπτωση έλλειψης ικανοποιητικής απάντησης εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί
να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Το τσίπουρο και η τσικουδιά είναι παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά, τα οποία παράγον-
ται στη βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη. Και τα δύο ποτά έχουν προστατευόμενη γεωγρ-
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Φοροκαταιγίδα για τα μεσαία εισοδήματα

Ολα δείχνουν ότι τα
μεσαία εισοδήμα-
τα θα σηκώσουν

την αύξηση των φορολο-
γικών επιβαρύνσεων για να
βγει ο λογαριασμός του
Μνημονίου και να
προκύψουν κάποιες ελαφ-
ρύνσεις στα πολύ χαμηλά
εισοδηματικά κλιμάκια.

Μέχρι το τέλος του έτους
οι φορολογικές επιβα-
ρύνσεις είναι μεγάλες αλλά
προδιαγεγραμμένες: Ο
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα χτυπή-
σει την πόρτα 6,1 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων στα μέσα Οκτωβρίου, οι δόσεις
του φόρου εισοδήματος και τα νέα εκκαθαριστικά με τις αυξημένες προκαταβολές
φόρου για επιχειρήσεις, αγρότες και υποχρέους σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, τα
τέλη κυκλοφορίας και ό,τι έχει μείνει απλήρωτο τους προηγούμενους μήνες.

Ανατροπές, με μεγάλες επιβαρύνσεις για πολλούς, αναμένονται επιπλέον από τον
Νοέμβριο με νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα φέρνει τα πάνω κάτω από το επό-
μενο έτος, όπως σημειώνουν Τα Νέα.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2016, όπως όλα δείχνουν, τίποτα δεν θα θυμίζει τα
ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ενοποίησης των τριών διαφορετικών κλιμάκων
που ισχύουν σήμερα για εισοδήματα από μισθούς - συντάξεις, ελευθέρια επαγγέλματα
(στα οποία το Μνημόνιο εντάσσει φορολογικά και τους αγρότες) και ενοίκια, ενώ προε-
τοιμάζεται να βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις εναπομείνασες φοροαπαλλαγές (κυρίως
για τις επιχειρήσεις).

Xθες, Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε ότι στόχος
είναι «να μαζέψουμε χρήματα από αυτούς που έχουν». Έτσι, το μεγάλο ζητούμενο είναι
αρχικά να προσδιοριστεί η διαχωριστική γραμμή των εχόντων από τους μη έχοντες.
Εκτιμάται ότι αυτή θα κυμαίνεται στα 30.000 ευρώ.

Οι αγρότες και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή των επερχόμενων επιβαρύνσεων ενώ μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί η έκτακτη
εισφορά, την οποία οι δανειστές έχουν απαιτήσει να ενσωματωθεί στην κλίμακα φορο-
λογίας εισοδήματος. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, για να μην υπάρξει απώλεια εσόδων, ο ανώτερος φορολο-
γικός συντελεστής ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 42% (για εισοδήματα άνω τω 42.000
ευρώ), θα ανέβει με μαθηματική βεβαιότητα τουλάχιστον στο 45%.

Τρύπα 4,1 δισ. στα έσοδα στο οκτάμηνο,
σώζει την παρτίδα το ψαλίδι στις δαπάνες

Κάτω των στόχων πολλές κατηγορίες εσόδων ενώ το αποτέλεσμα «έσωσε» η
μεγάλη μείωση των δαπανών, που αντανακλά την άτυπη στάση πληρωμών σε
διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στον αέρα παραμένει η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού, καθώς τα τελικά
στοιχεία 8μηνου επιβεβαιώνουν τη σημαντική υστέρηση στα έσοδα, πάνω από 4,1 δισε-
κατομμύρια ευρώ.

Στο αποτέλεσμα συνέβαλε η υστέρηση κατά 479 εκατομμύρια ευρώ στον φόρο εισο-
δήματος φυσικών προσώπων, κατά 298 εκατ. ευρώ από το φόρο εισοδήματος των εται-
ρειών και πάνω από 1 δισεκ. ευρώ στους έμμεσους φόρους.

Το τελικό αποτέλεσμα διέσωσε το σκέλος των δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά
4,7 δισεκ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την άτυπη στάση πληρωμών στην οποία έχει
προχωρήσει προς διάφορους φορείς του Δημόσιου το ελληνικό κράτος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ότι ήδη από το
8μηνο έχει εξαντληθεί το σύνολο των προβλεπόμενων κονδυλιών για την καταβολή του
ΕΚΑΣ.

Αντίθετα, υπολείπονται σημαντικά από το στόχο οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκο-
μεία, καθώς έχει δοθεί μόνο το 31% των κονδυλιών που αναλογούν στο σύνολο του
έτους.

Στον "αέρα" το επίδομα γάμου μετά τις 30 Σεπτεμβρίου

Χωρίς επίδομα γάμου, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% των μηνιαίων απολαβών
τους, απειλούνται να μείνουν όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του Υπ. Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου με τον
οποίο ήλθε σε επικοινωνία το Capital.gr. " η μετενέργεια της Εθνικής Γενικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2015 ακόμα και
για το κομμάτι εκείνο που αφορά την απόδοση του επιδόματος γάμου". Αυτό κατέστη
δυνατό "μετά από νομοθετική παρέμβαση του ίδιου υπουργού στις 13 Αυγούστου"

"Για να διασφαλιστεί", όμως, "κατά 100% το συγκεκριμένο επίδομα απαιτείται", όπως
αναφέρουν οι ίδιες πηγές του Capital.gr, "τρίμηνη επέκταση της ΕΓΣΣΕ μετά από συμφ-
ωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της ΓΣΕΕ από τη μια μεριά και του ΣΕΒ,
της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΤΕ από την άλλη".

Για αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εν λόγω Υπουργός βρίσκεται σε επι-
κοινωνία με τους επικεφαλής των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της
χώρας προκειμένου να υπάρξει μία σχετική συμφωνία.

Πρωτοβουλία ΓΣΕΕ
Στη χθεσινή της συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ αποφάσισε να ανα-

λάβει πρωτοβουλία για την παράταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου, λήγει η ισχύς της σημερινής ΕΓΣΣΕ.

Υπενθυμίζεται πως η σημερινή ΕΓΣΣΕ υπογράφτηκε στις 26 Μαρτίου του 2014 και
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η μετενέργεια της έληξε καταρχάς στις 31
Μαρτίου του 2015, αλλά ύστερα από διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις πήρε παρά-
ταση μέρχι της 31 Δεκεμβρίου.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο
Υπενθυμίζεται πως το νέο Μνημόνιο προβλέπει τα ακόλουθα σε σχέση με το εργα-

σιακό πως "έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία δια-
βούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την
επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρ-
ωπαϊκό επίπεδο.

Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα
παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση,
οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν
τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπρ-
αγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την
αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια
πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκ-
λεισμούς ανάπτυξης".
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ελευσίνας και το
Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά
Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)
συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελευσίνας στο οποίο θα
υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαι-
δευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

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

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

και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική
Ανάπτυξη, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν, Πράσινη Επιχειρηματικότ-
ητα, Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές, Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, Υπο-
λογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, Επαγγελματι-
κή ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 

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

περιβαλλοντικές δράσεις,  Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, Πρακτικές συμβουλές (υγι-
εινής) διατροφής, Αγωγή Υγείας – Πρώτες βοήθειες, Γεωργία και Φυσικοί Πόροι, Αστι-
κοί Λαχανόκηποι

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

Δεδομένων – Εξειδικευμένα Θέματα, Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθ-
ημερινή ζωή, Δημιουργία Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονική εφημερίδα, Ηλεκτρονικά μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης (social media), Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-
learning   

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

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

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

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

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

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα
τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης
γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων  και τηρείται σειρά προτεραιότητας
ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προ-
γράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

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

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε από τη Δευτέρα, 28/09/2015:
στα γραφεία του ΚΔΒΜ του Δήμου Ελευσίνας (1Ο ΓΕΛ Ελευσίνας, Αθήνας &

Πίνδου). 
Αιτήσεις θα διατίθενται, επίσης, στο ΚΕΠ του Δήμου Ελευσίνας (Ιερά Οδός 17Α

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

συμπλήρωση της αίτησης και τα προγράμματα, που θα υλοποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόμιση φωτοτυπίας της ταυτότητας.
Προθεσμία υποβολής της αίτησης ως 15 Οκτωβρίου 2015.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχε-

τικής αίτησης και αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου
(σκαναρισμένου) στο e-mail: kdvmelefsinas@gmail.com   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

«40 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ»

30 Σεπτεμβρίου 2015, 20:30
Παλαιό Ελαιουργείο, Παραλία Ελευσίνας

Τα Αισχύλεια είναι ο θεμέλιος λίθος που πάνω του οικοδομήθηκε αυτό που οι Ελευ-
σίνιοι θέλουν για την πόλη τους, είναι το μονοπάτι που χαράχθηκε από πολλά βήματα
που πλέον έχουν προσανατολισμό.

Το επετειακό λεύκωμα των 40 χρόνων έρχεται σε μια καίρια στιγμή, στο χρόνο που
πρέπει να αναστοχαστούμε το είναι μας, για να δούμε τις επιλογές και τις ανάγκες μας.
Είναι έργο μνήμης και υψηλού οραματισμού, το οποίο μας είναι απαραίτητο περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά.  

Ο Δήμος Ελευσίνας παρουσιάζει επίσημα το επετειακό λεύκωμα «40 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ», την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 20:30, στο Παλαιό Ελαιουργείο
στην Παραλία Ελευσίνας.

Για το λεύκωμα και το θεσμό των Αισχυλείων θα μιλήσουν ο μεταφραστής και κρι-
τικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος και ο συγγραφέας Γιώργος Συμπάρδης.

INFO: Παλαιό Ελαιουργείο
Πεζόδρομος οδού Κανελλοπούλου ∙ Παραλία Ελευσίνας 
Τ: 210 5565613 – 607 – 614 ∙ E.: info@aisxylia.gr ∙ W.: www.aisxylia.gr 

Πως θα έρθετε:
Προαστιακός Μαγούλας & 879 | 863 Θριάσιο – Ελευσίνα
845 | 871 Πειραιάς – Ελευσίνα
876 ΜΕΤΡΟ Αγ. Μαρίνα – Ελευσίνα
Α16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα
Υπεραστικό Λεωφορείο ΜΕΓΑΡΩΝ (σταθμός ΗΣΑΠ Θησείου)

Δολοφονία 30χρονου στο Άνω Δάσος

Άνδρας ηλικίας
30-35 ετών
βρέθηκε δολο-

φονημένος σήμερα το
βράδυ στο Άνω Δάσος.
Η ταυτότητά του είναι
άγνωστη και αυτή την
ώρα η Αστυνομία επι-
διώκει την αναγνώρισή
του και ερευνά για
στοιχεία.

Η δολοφονία έγινε
στη διασταύρωση των
οδών Ακροπόλεως και
Παπαναστασίου, στη
μέση του δρόμου. Το
θύμα εντόπισε ματωμέ-
νο μια κοπέλα, που
ειδοποίησε την
Αστυνομία. Έχει βληθεί με πυροβόλο όπλο στο πίσω δεξιό μέρος του κεφαλιού, μεταξύ
7.30-8.00 μμ.

Μία γυναίκα που κατοικεί πολύ κοντά στο σημείο του συμβάντος, σοκαρισμένη μάς
είπε ότι δεν ακούστηκε πυροβολισμός, ενώ ούτε τα σκυλιά που βρίσκονταν ακριβώς
δίπλα γάβγισαν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                          
FAX: 2132042714                                                                          
email:dperiouspromhth@fyli.gr                        
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 24 / 9/2015
Αρ. Πρωτ.:      44363
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατά-
ξεις που αναφέρονται στην
υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού
Προμήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-
3-93 ) καθώς και  την

υπ΄αριθμ145 / 2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκ-
ηρύσσει  ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την  «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού
δαπάνης 45.000,00 € συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με
σφραγισμένες προσφορές και  ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον
της Αρμόδιας Επιτροπής στις  5
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2015 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ στο Δήμο ΦΥΛΗΣ (Πλα-
τεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ με έναρξη παραλα-
βής των προσφορών την 10η  και
ώρα λήξης την 11η  π.μ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών θα γίνει κατά την
αξιολόγηση τους.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών τμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -
715,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ.ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυ-
νση http: // www.fyli.gr  . 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΡΑΣΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΝΩΗΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ Χ. ΑΜΠΑΪ ΚΑΣΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΣΣΔ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Καταγγελίες για χειροδικία σε βάρος
εργαζομένων σε προγράμματα ΟΤΑ

Μια καταγγελία για
περιστατικό εργοδο-
τικής βίας σε δήμο

της Αττικής που συνδέεται με
τα προγράμματα Κοινωφελούς
Εργασίας σε ΟΤΑ, αλλά και
άλλες συνεχείς καταγγελίες,
οδήγησαν τη ΓΓ Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
του υπουργείου Εργασίας, να
αντιδράσει προς διερεύνηση
των καταγγελιών μέσω
ελέγχων του Σώματος Επιθεω-
ρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε
όλους τους δήμους που απασχολούν ανέργους σε Κοινωφελή Εργασία.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σε δήμο της Αττικής αφορά καταγγελία από τρεις ωφε-
λούμενους του Προγράμματος, οι οποίοι κατήγγειλαν χειροδικία του επιστάτη προς τους
ίδιους επειδή αρνήθηκαν να κάνουν τη δουλειά που τους ζητήθηκε.

Οι καταγγελίες αφορούν αρκετούς δήμους της Αττικής αλλά και όλης της χώρας και
προέρχονται από απασχολούμενους στους Τομείς Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου των δήμων.

Σύμφωνα με τους καταγγελλόμενους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παραβιά-
ζουν την εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί ασφάλειας και προστασίας των
εργαζομένων. 

Συγκριμένες καταγγελίες αναφέρουν, ότι οι δήμοι δεν φρόντιζαν να τους παρέχουν
βασικά υλικά για την εργασία τους όπως μπότες, στολές, γάντια ενώ υπάρχει η
απαίτηση να εργάζονται περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες.

Μάλιστα, λόγω αυτής της κατάστασης σε μεγάλη πόλη της Κεντρικής Ελλάδος, υπήρ-
ξε περιστατικό εργατικού ατυχήματος.

Το ΣΕΠΕ με αποστολή ειδικών επιθεωρητών σε όλους τους δήμους που απασχολούν
προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, διερευνά όλα τα περιστατικά ωστόσο όπως
προκύπτει από πηγές του υπουργείου Εργασίας, κάποιοι δήμοι δείχνουν πρόθυμοι να
συνεργαστούν ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινο-
τικών και 'Άλλων Πόρων, διαμηνύει ρητώς ότι δεν θα δεχθεί καμία παρέκκλιση για μη
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομέ-
νων.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο περιστατικό βιαιοπραγίας σε δήμο της Αττικής, όπως
ορίζεται από τη νομοθεσία, οι εργαζόμενοι που έπεσαν θύματα αυτά του συμβάντος
μεταφέρθηκαν σε άλλους δήμους, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή υπηρ-
εσιών στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας.

Γλυφάδα: Έκλεβαν αυτοκίνητα από πλαζ
όσο οι ιδιοκτήτες κολυμπούσαν

ΗΑσφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, τα μέλη
της οποίας διέπρατταν κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων στην παραλιακή ζώνη.
Τα μέλη της σπείρας διάλεγαν τα υποψήφια θύματά τους τη στιγμή που εκείνα

στάθμευαν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στους χώρους στάθμευσης των πλαζ.
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα,

τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων στην παραλιακή ζώνη.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη στη Γλυφάδα 51χρονος μέλος της σπείρας, ενώ ταυτοποι-
ήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του, μία 42χρονη και ένας 44χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνονία, τα μέλη της σπείρας, εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά
τους, τη στιγμή που στάθμευαν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στους χώρους στάθμευ-
σης των πλαζ. Στη συνέχεια τους ακολουθούσαν στην παραλία και εκμεταλλευόμενοι
την απουσία τους, αφαιρούσαν αντικείμενα από τις τσάντες τους, ανάμεσά τους και τα
κλειδιά του αυτοκινήτου τους. Ένα μέλος της ομάδας αναλάμβανε τότε να αφαιρέσει το
αυτοκίνητο από το χώρο στάθμευσης και να το μεταφέρει σε προκαθορισμένο σημείο
στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων. Για να βεβαιωθούν, μάλιστα, ότι τα
αυτοκίνητα δεν είχαν εντοπιστεί από τις αρχές, ανά διαστήματα τα μετακινούσαν σε δια-
φορετικό σημείο.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι, με την ίδια μεθοδολογία, έχουν αφαιρέσει είκοσι
πολυτελή οχήματα από τις περιοχές της Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.
Από αυτά βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους δώδεκα αυτοκίνητα.

Στην κατοχή του συλληφθέντα και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν: 18 κλειδιά αυτοκινήτων, 3 άδειες οδήγησης τρίτων ατόμων, 6 αντίγραφα
αδειών κυκλοφορίας, ένα διαβατήριο, πλήθος άλλων αντικειμένων των παθόντων και 2
κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον
παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των συνε-
ργών του, καθώς και για τον εντοπισμό και άλλων κλεμμένων αυτοκινήτων.
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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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ΓΑΜΟΣ
Ο Μουλίτσας Νικόλαος του Βασιλείου και της Δέσποινας

το γένος Παπαδογιάννη που γεννήθηκε στα Χανιά και
κατοικεί στην Ελευσίνα και η Γκιόκα Κυριακή του Γεω-

ργίου και της Μαγδαληνής το γένος Ευδοκιάδη που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, θα έλθ-
ουν σε γάμο που θα γίνει στον ΙΝ 12 Αποστόλων στην

Ελευσίνα.

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

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

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

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

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

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

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

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

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΡΥΠΑ ΑΛΕΠΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

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

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

Βίντεο φρίκη από την τραγωδία της
Μέκκας - Ξεπέρασαν τους 700 οι νεκροί

Σοκ προκαλούν τα βίντεο και οι εικόνες από την τραγωδία λίγο έξω από τη
Μέκκα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Θύματα του ποδοπατήματος, όπως δείχνουν τα πλάνα λίγο μετά το δυστύχημα,
βρίσκονται στο έδαφος νεκρά, με τους διασωθέντες γύρω να βρίσκονται σε κατάσταση

πανικού.
Oι νεκροί ξεπέρασαν τους 717 και οι τραυματίες τους 805 σύμφωνα με την Υπηρεσία

Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας, με τον αριθμό τους να αυξάνεται δια-
ρκώς.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την πρώτη μέρα του Ιντ αλ Άντχα, μία από τις ιερ-
ότερες γιορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο. Τη μέρα αυτή οι πιστοί, εκτός του ότι
θυσιάζουν ένα πρόβατο, ρίχνουν επτά πέτρες στη στήλη, ενώ αύριο και μεθαύριο,
δεύτερη και τρίτη ημέρα, ρίχνουν 21 πέτρες στη μεγάλη, τη μεσαία και τη μικρή στήλη.

Η πρώτη ημέρα είναι η πιο επικίνδυνη διότι τεράστια πλήθη προσκυνητών συνω-
στίζονται για να εκτελέσουν συγχρόνως στον ίδιο τόπο, τα ίδια τελετουργικά.

Για έλλειψη πειθαρχίας των προσκυνητών κάνουν λόγο οι αρχές
Ο υπουργός Υγείας της Σαουδικής Αραβίας απέδωσε το σημερινό ποδοπάτημα, στην

έλλειψη πειθαρχίας των προσκυνητών που έχουν την τάση, όπως είπε, να παραβλέ-
πουν τις οδηγίες των υπευθύνων.

«Αν οι πιστοί είχαν ακολουθήσει τις οδηγίες, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ένα
τέτοιο δυστύχημα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάλεντ αλ-Φάλιχ στη δημόσια τηλεόραση,
αφού επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας. «Πολλοί προσκυνητές αρχίζουν να
κινούνται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τα ωράρια που έχουν ορίσει οι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση των τελετουργιών. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για ένα τέτοιο
δυστύχημα», είπε ακόμη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών του για τη διάσωση και τη
νοσηλεία των τραυματιών, όπως και τη διενέργεια ταχύτατης και διαφανούς έρευνας.

Αντίθετη άποψη έχει το Ιράν, που έχασε 43 πολίτες του κατά το δυστύχημα.
Ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού του χατζ, Σαΐντ Οχάντι, μιλώντας στην ιρανι-

κή τηλεόραση επέρριψε την ευθύνη σε σφάλματα στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.
«Για λόγους που αγνοούμε» ένας δρόμος ήταν κλειστός στην περιοχή όπου οι πιστοί
επιδίδονταν στον συμβολικό λιθοβολισμό του Σατανά, δήλωσε, εκτιμώντας ότι «αυτό
προκάλεσε αυτό το τραγικό συμβάν».

Οι αλλοδαποί «εκτόξευσαν» τον
πληθυσμό της Γερμανίας

Το 2014 ο πληθυ-
σμός της Γερ-
μανίας σημείωσε

αύξηση ρεκόρ, για πρώτη
φορά από το 1992, χάρη
στους αλλοδαπούς.

Συγκεκριμένα, ο
πληθυσμός της Γερ-
μανίας αυξήθηκε κατά
430.000 στα 81,2 εκατομ-
μύρια πέρυσι, όπως ανα-
κοίνωσε η ομοσπονδιακή
στατιστική υπηρεσία
σήμερα.

Συνολικά 7,5 εκατομμύρια ξένοι πολίτες ζουν στην πολυπληθέστερη χώρα της
Ευρώπης, όπως δείχνουν τα στοιχεία για το 2014. Οι αλλοδαποί αποτελούσαν το 9,3%
του πληθυσμού της Γερμανίας στο τέλος του 2014, αύξηση 8,7% σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος.

Πάντως οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν την εισροή ρεκόρ αιτούντων άσυλο και
μεταναστών στη χώρα που σημειώθηκε φέτος.

Το Βερολίνο αναμένει ως το τέλος του 2015 συνολικά 800.000 πρόσφυγες και μετα-
νάστες, ενώ μέχρι στιγμής φέτος έχει εγκρίνει σχεδόν το 40% των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί για την παροχή ασύλου.

Η προηγούμενη χρονιά κατά την οποία η ενωμένη Γερμανία είχε δεχθεί τόσο μεγάλο
αριθμό αλλοδαπών ήταν το 1992, όταν είχε αναζητήσει καταφύγιο στη χώρα μεγάλος
αριθμός προσφύγων από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη Γερμανία ο πληθυσμός
γερνά γρήγορα με τους θανάτους να ξεπερνούν σε ετήσια βάση τις γεννήσεις.

Οι ερευνητές είχαν εκτιμήσει στο παρελθόν ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας θα μει-
ωθεί στα 73,1 εκατομμύρια ως το 2060 παρά τα μεγάλα ποσοστά μετανάστευσης.

Μοσκοβισί: Άσκοπες οι συζητήσεις
με τον Βαρουφάκη – Ήθελε μόνο να

κερδίσει χρόνο

Πυρά κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη εξαπέλυσε ο
επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων  Πιερ Μοσκοβισί αναφερόμενος στις
διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του βίου της πρώτης

κυβέρνησης Τσίπρα. 
Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μοσκοβισί, ανέφερε πως οι συζητήσεις με τον Βαρο-

υφάκη ήταν μάταιες και άσκοπες και ακαδημαϊκές. «Δεν ήταν για να διαπραγματευτείς
μαζί του» τόνισε χαρακτηριστικά ο επίτροπος και σημείωσε: 

Το μόνο που ήθελε ήταν να παίξει με τον χρόνο και όχι να κάνει συγκεκριμένες προ-
τάσεις.

Ωστόσο ο Επίτροπος επιφύλασσε θερμά σχόλια για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. «Είμαι
χαρούμενος που ο Ευκλείδης θα είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών, γιατί είναι κάποι-
ος με τον οποίο ήδη γνωριζόμαστε» είπε
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Μέσα σε έξι μήνες θα απολύονται
οι πειθαρχικά ελεγκτέοι δημόσιοι

υπάλληλοι

Εντός έξι μηνών
θα απολύονται οι
πειθαρχικά ελεγ-

κτέοι δημόσιοι υπάλληλοι,
καθώς με απόφαση του
Συμβουλίου Επικρατείας
κρίθηκε συνταγματική η
διάταξη του Υπαλληλικού
Κώδικα η οποία  προβλέ-
πει ότι μπορεί να απολυθ-
εί δημόσιος υπάλληλος
που του έχει επιβληθεί η
πειθαρχική ποινή της
παύσης σε περίπτωση
κατά την  οποία η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας  δεν εκδικαστεί μέσα
σε 6 μήνες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η απόλυση θα είναι εφικτή εντός 6 μηνών μιας και με τα
σημερινά δεδομένα και τον όγκο των αποφάσεων που εκκρεμούν στο ΣτΕ , η λήψη
απόφασης εντός 6μηνου είναι κάτι πρακτικά ανέφικτο.  

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ'αριθμ. 3369/2015 απόφαση)
απέρριψε την προσφυγή υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία ζητούσε να ακυρωθεί η
οριστική παύση που της επιβλήθηκε με απόφαση του Διοικητή του ταμείου, ο οποίος
στηρίχθηκε στον Υπαλληλικό Κώδικα (νόμος 3528/2007). Αυτός στο άρθρο 142  προβ-
λέπει ότι στην περίπτωση που έχει κατατεθεί  προσφυγή στο ΣτΕ κατά αποφάσεως η
οποία επιβάλλει την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού  και
η εκδίκαση της προσφυγής δεν γίνει μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα κατάθεσης, τότε η
πειθαρχική απόφαση της απόλυσης εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία που υπάγε-
ται ο υπάλληλος.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι είναι συνταγματική η επίμαχη διάταξη

ΥΠΟΙΚ: Δεν θα προστεθεί
κανένας νέος φόρος

Δεν υπάρχει περίπτωση να προστεθεί κανένας νέος φόρος, επιβάρυνση κλπ.
τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας στον καταιγισμό σχετικών με
επερχόμενη φοροκαταιγίδα δημοσιευμάτων. 

Όπως επισημαίνει το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα είναι
σαφές και καθορισμένο από τις διατάξεις του Ν 4336/2015 (ειδικά στις σελίδες 1015-
1019) «και δεν υπάρχει περίπτωση να προστεθεί κανένας νέος φόρος, επιβάρυνση
κλπ». 

Μάλιστα, προσθέτει, ότι πολλές από αυτές τις διατάξεις είναι σε θετική κατεύθυνση και
«δεν ανταποκρίνονται στην προπαγάνδα της καταστροφολογίας και του μηδενισμού
που επενδύουν (προεκλογικά αλλά και τώρα) ορισμένοι». 

Με έμφαση τονίζει τα όσα προβλέπονται να γίνουν για τη φοροδιαφυγή και το λαθρ-
εμπόριο, ενώ προαναγγέλλει θετικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον
ΕΝΦΙΑ, μέσω και του ουσιαστικού διαλόγου με κοινωνικούς φορείς για τις μεγάλες μετα-
ρρυθμίσεις που απαιτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η ενίσχυση
πολιτών και επιχειρήσεων.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα κινηθεί με ρεαλισμό και ευαισθησία, στα προβλήμα-
τα που δημιουργεί το υπάρχον φορολογικό σύστημα και με στόχο την ολοκλήρωση των
διαδικασιών της συμφωνίας» τονίζεται ακόμη.

Η ανακοίνωση του υπουργείου
«Με αφορμή δημοσιεύματα, για θέματα φορολογικής πολιτικής και για τη διασφάλιση

της αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει
ότι:

1. Το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα είναι σαφές και καθ-
ορισμένο από τις διατάξεις του Ν 4336/2015 (ειδικά στις σελίδες 1015-1019) και δεν
υπάρχει περίπτωση να προστεθεί κανένας νέος φόρος, επιβάρυνση κλπ.

2. Πολλές από αυτές τις διατάξεις είναι σε θετική κατεύθυνση (π.χ. διαγραφή ληξιπρ-
όθεσμων χρεών σε ορισμένες περιπτώσεις, μείωση επιτοκίων σε ορισμένες ρυθμίσεις
χρεών κλπ.) και δεν ανταποκρίνονται στην προπαγάνδα της καταστροφολογίας και του
μηδενισμού που επενδύουν (προεκλογικά αλλά και τώρα) ορισμένοι.

3. Στον τομέα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, προβλέπονται πολλές δρά-
σεις (π.χ. περιουσιολόγιο) οι οποίες μαζί με άλλες που είναι στο στάδιο της επεξερ-
γασίας, θα δώσουν πολύτιμα έσοδα στο δημόσιο.

4. Παράλληλα με την υλοποίηση των προαπαιτούμενων και των δεσμεύσεων της
συμφωνίας, το υπουργείο Οικονομικών, θα ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με κοινωνικούς
φορείς, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας και η ενίσχυση πολιτών και επιχειρήσεων. 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές στον τομέα της φορολογίας, θα αλλάξουν ριζικά την υφιστά-
μενη κατάσταση στη φορολογία του εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ και σε πολλούς άλλους
τομείς.

5. Το Υπουργείο Οικονομικών θα κινηθεί με ρεαλισμό και ευαισθησία, στα προβλή-
ματα που δημιουργεί το υπάρχον φορολογικό σύστημα και με στόχο την ολοκλήρωση
των διαδικασιών της συμφωνίας. 

Όσοι διαφωνούν, ας καταλάβουν επιτέλους την ετυμηγορία των πολιτών στις 20.9.15
και ας προσαρμόσουν επιτέλους την πολιτική τους στα νέα δεδομένα».

ΔΝΤ: Στο 1 τρισ. ευρώ τα «κόκκι-
να» δάνεια στην ΕΕ το 2014

Στο 1 τρισ. ευρώ ανήλθαν το 2014 τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, σε διπλάσια επίπεδα σε

σχέση με το 2009.
Έκθεση του ΔΝΤ για τα «κόκκινα» δάνεια

στην ΕΕ, η οποία εστιάζει στα καθεστώτα που
ισχύουν σήμερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την αντιμετώπισή τους, υπογρ-
αμμίζει πως το πρόβλημα των μη εξυπηρετο-
υμένων δανείων είναι ιδιαίτερα μεγάλο στο νότιο
τμήμα της ζώνης του ευρώ, καθώς και σε πολ-
λές οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης.

Όπως σημειώνει το ΔΝΤ, τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων
εμποδίζουν την αύξηση των πιστώσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς
δεσμεύουν τραπεζικά κεφάλαια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
αύξηση του δανεισμού και της χρηματοδότησης εκ μέρους των τραπεζών.

«Η ταχύτατη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ζωτικής σημασίας για
την προώθηση της αύξησης των πιστώσεων, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που βασίζονται περισσότερο στην τραπεζική χρηματοδότηση», αναφέρεται στην
έκθεση.

Το ΔΝΤ υποστηρίζει πως τα προβλήματα που σχετίζονται με τα «κόκκινα» δάνεια είναι
πολλές φορές αλληλένδετα και σχετίζονται με την εποπτεία, τα νομικά συστήματα, τις
προβληματικές αγορές χρέους, ενώ συχνά επιδεινώνονται από θεσμικές ελλείψεις. 

Κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Ευρώπη απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση που τα βασίζεται σε τρεις βασικούς
πυλώνες:

Στην χορήγηση κινήτρων στις τράπεζες να διαγράψουν ή να αναδιαρθρώσουν απο-
μειωμένα δάνεια, αλλά και στην θέσπιση πιο αυστηρών προβλέψεων για τις διαγραφές
δανείων. «Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ) θα πρέπει να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας», αναφέρει το ΔΝΤ.

Στην ενίσχυση των συστημάτων ρύθμισης του χρέους και των πλαισίων αφερεγγυότ-
ητας, μέσω εξωδικαστικών διαδικασιών αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της πληροφ-
όρησης των οφειλετών.

Ανάπτυξη αγορών όπου θα μπορούν να διαπραγματεύονται τα προβληματικά δάνεια
μέσω εταιρειών asset management.

Η έκθεση του ΔΝΤ σημειώνει πως στο τέλος του 2014 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
ξεπερνούσαν το 40% στην Κύπρο και το 35% του συνόλου στην Ελλάδα. Ειδικά για την
Ελλάδα περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης δανείων στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη,
αλλά και το τί ισχύει από το 2015 με τις αλλαγές που επήλθαν σε αυτόν.

Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μου μία
Νέα Δημοκρατία ίσων ευκαιριών

Για μία Νέα Δημοκρατία ίσων ευκαιριών, που θα ανοίξει το βλέμμα της προς
όλους τους πολίτες έκανε λόγο ο υποψήφιος πρόεδρος της γαλάζιας
παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τη βασική αιχμή της

στρατηγικής του, εφόσον κληθεί να αναλάβει την ηγεσία.
"Θέτω υποψηφιότητα, γιατί πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στο κόμμα μας.

Χρειαζόμαστε ένα…reboot. Από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε πιο ισχυροί. Είμαι
βέβαιος για αυτό. Μέσα από το διάλογο των υποψηφίων, η Νέα Δημοκρατία θα βγει
πιο δυνατή", σημείωσε ο βουλευτής και πρώην υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Μέγκα".

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε και πάλι υπέρμαχος της ανοιχτής διαδικασίας
εκλογής, στο πρότυπο του 2009, τονίζοντας πως σε αυτό το σημείο διαφωνεί με τον
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. "Θέτω το βιογραφικό μου
στην κρίση των πολιτών. Αυτή είναι και η ομορφιά της ανοιχτής διαδικασίας. Σε αυτό
διαφωνώ με τον κ. Μεϊμαράκη. Λέει πως δεν επιθυμεί να ψηφίζει ο κάθε περαστικός.
Εγώ θέλω οι πολίτες να έρθουν και να συμμετάσχουν. Γιατί το κόμμα δε θα αλλάξει
από πάνω προς τα κάτω", επεσήμανε και ανέφερε πως από τη στιγμή που θα
καταθέσει και επίσημα την υποψηφιότητά του, θεωρεί χρέους του να επισκεφθεί
τους πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη
Σαμαρά. "Θέλω να μιλήσω, όμως και στους ανθρώπους που είναι
αποστασιοποιημένοι από την πολιτική. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το ποσοστό
που πήραμε. Κανείς δε μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν χάσαμε από το
ΣΥΡΙΖΑ με επτά μονάδες. Όποιος κι αν κερδίσει, ο δημόσιος διάλογος θα είναι
βάλσαμο για την παράταξή μας", τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει την περίπτωση η κ. Μπακογιάννη να μη στηρίξει την
υποψηφιότητά του, αλλά να ταχθεί υπέρ του κ. Μεϊμαράκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ανέφερε πως αυτός και η πρώην υπουργός Εξωτερικών έχουν μία στενή
προσωπική σχέση, αλλά δε συμφωνούν σε όλα πολιτικά. "Προβληματίστηκα εάν θα
πρέπει να θέσω υποψηφιότητα, λόγω του ονόματός μου. Ζητώ από τους πολίτες να
δουν τον Κυριάκο. Και την πολιτική του διαδρομή. Θέλω η Νέα Δημοκρατία να γίνει
ένα κόμμα ίσων ευκαιριών. Αυτό επιδιώκω. Η διαδρομή μου είναι αρκετά συνεπής,
για να αποδείξει ότι σε ζητήματα ηθικής δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου",
επεσήμανε.
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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

σε αποθήκη με στρώμα-
τα, που ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.

Το προφίλ του φερόμενου ως δράστη
Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ίδια ημέρα είχε επισ-

κεφθεί τον φερόμενο ως δράστη η μητέρα του, η οποία
του έδωσε τσιγάρα και αναπτήρα. Ο συγκεκριμένος ασθ-
ενής είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, εκτίει ποινή πολυετούς
φυλάκισης και νοσηλεύεται για σχιζοφρένεια (άρθρο 69
του ποινικού κώδικα, περί ακαταλόγιστου). Είχε
δολοφονήσει συγγενή του και το δικαστήριο διέτα-
ξε τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατά-
στημα, κρίνοντας ότι είναι επικίνδυνος για τη
δημόσια ασφάλεια. Ο διαφαινόμενος ως δράστης
του εμπρησμού νοσηλεύεται σε ειδικά διαμορφω-
μένο δωμάτιο, στο 7ο Τμήμα Χρονίων Παθήσεων,
ώστε να προστατεύονται τόσο οι άλλοι ασθενείς,
όσο και ο ίδιος για να μην αυτοτραυματιστεί.

“Ο εν λόγω ασθενής θα διαπράξει δεύτερο
έγκλημα εάν παραμείνει στο ΨΝΑ. Την ανωτέρω
επιστημονική μου άποψη στηρίζω σε όλα τα βίαια
γεγονότα, τα οποία έχει διαπράξει κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής του στο Νοσοκομείο. Είναι
θέμα χρόνου πότε θα τελεστεί η δεύτερη εγκλημα-
τική πράξη”…

Η προφητική αυτή αναφορά περιλαμβάνεται σε έγγρα-
φο που είχε στείλει πριν από δύο χρόνια στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών η αναπληρώτρια διευθύντρια του
Τμήματος.

Το πρώτο θανατηφόρο “μήνυμα” του περασμένου
Μάη

Η νοσηλεία του γινόταν κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες, όπως λένε οι εργαζόμενοι, που φοβούνται να
τον πλησιάσουν. Μιλούν για ένα νέο άνθρωπο με πολύ
μεγάλη δύναμη, βάρους άνω των 150 κιλών, με επιθετική
συμπεριφορά που δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική
αγωγή. 

Ο νοσηλευόμενος βαρυποινίτης τον Μάιο του 2015 επι-
τέθηκε σε άλλον ασθενή, τραυματίζοντάς τον θανάσιμαμε
ένα κουτάλι. Ενώ νοσηλευόταν καθηλωμένος κατάφερε
να λυθεί μόνος του και να επιτεθεί στον άτυχο τρόφιμο.
Τότε κρίθηκε από ειδικό πραγματογνώμονα ότι ο συγκε-
κριμένος ασθενής θα έπρεπε να νοσηλεύεται σε ειδικές

δομές ψυχικής υγείας, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν στη
χώρα μας…

Πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν ότι ο
έγκλειστος – φυλασσόμενος – ασθενής είχε κάνει και
άλλη απόπειρα εμπρησμού στο Νοσοκομείο και ότι εκκρ-
εμεί πραγματογνωμοσύνη των ψυχιάτρων για να κριθεί εκ
νέου το αν έχει το ακαταλόγιστο ή αν θα διωχθεί για
εμπρησμό από πρόθεση. Το ακαταλόγιστο δεν ισχύει για

πάντα.
Η τωρινή τραγωδία
Από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρ-

ασκευής 4 Σεπτεμβρίου τρεις ασθενείς έχασαν τη ζωή
τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά. Τα θύματα
είναι όλα άνδρες 30 – 45 ετών. Αρχικά φαίνεται πως πήρε
φωτιά το στρώμα στον ειδικά απομονωμένο θάλαμο όπου
νοσηλευόταν ο φερόμενος ως δράστης και στη συνέχεια
οι φλόγες επεκτάθηκαν στο αφρολέξ με το οποίο ήταν
επενδεδυμένοι οι τοίχοι του θαλάμου, με αποτέλεσμα η
πυρκαγιά να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και
πυκνοί καπνοί να κατακλύσουν όλη την πτέρυγα. Ο φερ-
όμενος ως δράστης διασώθηκε και επέστρεψε στο Νοσο-
κομείο μετά από βραχύβια νοσηλεία.

Οι εργαζόμενοι μιλούν για συνθήκες κόλαση στον
φλεγόμενο θάλαμο και εκφράζουν την απορία τους,
καθώς οι προδιαγραφές κατασκευής του πρόβλεπαν
αντιπυρικά υλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της

φωτιάς πήραν μέρος 11 οχήματα της Πυροσβεστικής με
33 άνδρες, οι οποίοι βοήθησαν τους νοσοκόμους στον
απεγκλωβισμό των ασθενών.

Δεμένοι ασθενείς
Οι 3 άτυχοι τρόφιμοι που βρήκαν φριχτό θάνατο στο

τμήμα οξέων περιστατικών, ήταν δεμένοι με ιμάντες με
εντολή γιατρού, όπως άλλοι στο συγκεκριμένο τμήμα. Το
γεγονός αυτό καθυστέρησε δραματικά την απομάκρυνσή

τους από τον φλεγόμενο χώρο.
Ο “κλινοστατισμός” είναι το μέσο για να προστα-

τεύονται ασθενείς με βαριά νοητική υστέρηση από
αυτοτραυματισμό, λέει στο “Χαϊδάρι Σήμερα” μέλος
του επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου, και
συμπληρώνει: “Έχουν διαρκή κινητική δράση,
χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο… Όπως έχουν
σήμερα τα πράγματα, η επιλογή είναι μεταξύ χημικής
καταστολής ή ιμάντων. Κανονικά, για να είναι ασφα-
λείς οι συγκεκριμένοι ασθενείς απαιτείται ένας
νοσηλευτής για δύο, το πολύ, άτομα, σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα του ΠΟΥ. Η υποστελέχωση του ΨΝΑ
όμως μόλις που επιτρέπει να βρίσκονται στη βάρδια
δύο νοσηλευτές για 19 πολύ δύσκολα περιστατικά…
Εδώ και χρόνια η αναλογία διαρκώς χειροτερεύει”.

Ο συνομιλητής μας είναι πολύ απαισιόδοξος για το
μέλλον της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα: “Ο χαρακτήρας
του Δαφνιού θα πρέπει να διατηρηθεί. Οι στατιστικές
δείχνουν ότι πολλά περιστατικά στη χώρα χρειάζονται
ειδική νοσηλεία, κάποια από τα οποία δεν την έχουν.
Πέρα από αυτό, για ποια ψυχιατρική μεταρρύθμιση μιλά-
με; Υπάρχουν κέντρα ψυχικής υγείας; Η απάντηση είναι
όχι. Υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία; Όχι. Καλλιεργείται
στην κοινωνία η ηθική και γνωστική υποδομή, ώστε να
κρατήσει στους κόλπους της τους ψυχικά ασθενείς; Όχι!”

«Η υπο-χρηματοδότηση και υπο-στελέχωση, οδηγούν
το Ψυχιατρείο σε κατάρρευση και από την άλλη παρατ-
ηρείται αύξηση των περιστατικών που χρειάζονται βοήθ-
εια», συνοψίζει ο πρόεδρος των εργαζομένων, κ. Πανα-
γούλης.

Το Δαφνί είναι μια μικρή κοινωνία, που διέρχεται βαριά
κρίση. Ακριβώς σαν την μεγάλη κοινωνία μας. Οι πραγ-
ματικές αιτίες για όσα γίνονται στο ΨΝΑ κρύβονται στις
παθογένειες της δεύτερης…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ.2
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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
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