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Όμηροι του υδραργύρου οι κάτοικοι του
Ασπροπύργου και της Δυτικής Αττικής

Συνεχίζεται η εναπόθεση της φονικής ουσίας σε αποθήκες του Ασπροπύργου
Βραδυφλεγής βόμβα η γειτνίαση με εγκαταλελειμμένους τόνους ξυλείας

Δεν πίστευα στα μάτια μου
όταν την περασμένη Παρ-
ασκευή επισκεύθηκα τον

χώρο που βρίσκεται αποθηκευμένος
ο υδράργυρος εδώ και δύο χρόνια.
Είναι στην περιοχή μεταξύ της Λεω-
φόρου Νάτο και του Ρέματος Αγίου
Γεωργίου στον Ασπρόπυρο. Και ενώ
το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα
παραμένει κρατώντας ομήρους τους
κατοίκους του Ασπροπύργου και
όλης της Δυτικής Αττικής, διαπι-
στώσαμε οτι ακριβώς δίπλα
υπάρχουν τόνοι ξυλείας εδώ και χρό-
νια σε αποθήκη της εταιρείας SHEL-
MAN. Σύμφωνα με πληροφορίες
αυτά τα υπολείμματα έπρεπε να
μαζευτούν πράγμα το οποίο ποτέ
δεν έγινε. 

Για να καταλάβουμε το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα σας μεταφέρουμε το σχετικό άρθρο που είχαμε δημοσιεύσει
το 2014:

Ασπρόπυργος: Σε κλοιό ασφαλείας οι 98.000 τόνοι υδράργυρου

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014, 

Υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των εγκαταστάσεων της αποθηκευτικής εταιρίας
στον Ασπρόπυργο, φυλάσσεται ο υδράργυρος που διακινήθηκε παρανόμως στη χώρα μας από την γερμανική εται-
ρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, DELA GmbH  RECYCLING SOLUTIONS.

Πρόκειται για 98,040 τόνους υδραργύρου που θα παραμείνουν υπό ειδικές συνθήκες αποθήκευσης στις εγκατα-
στάσεις του Ασπρόπυργου, έως ότου οι γερμανικές αρχές βρουν και αναθέσουν σε εξειδικευμένη εταιρία την επανει-
σαγωγή, όπως ζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, του υδράργυρου, στην Γερμανία. Σε ότι αφορά
την  DELA GmbH RECYCLING SOLUTIONS (την εταιρία που έκανε την παράνομη διακίνηση υδράργυρου) αποτελεί
πλέον παρελθόν, αφού οι γερμανικές αρχές της αφαίρεσαν την άδεια λειτουργίας και η διοίκησή της λογοδοτεί στην
Γερμανική Δικαιοσύνη.

Έτσι, έως την απομάκρυνση του επικίνδυνου φορτίου από την χώρα, ο υδράργυρος θα φυλάσσεται στις εγκατα-
στάσεις, του Ασπρόπυργου. Προς τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικές συνθήκες
φύλαξης υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εξειδικευμένων επιστημόνων, που
εκπόνησαν ειδικό σχέδιο, με βάση όσα προβλέπει η συνθήκη REACH, για την διαχείριση επικίνδυνων χημικών αποβ-
λήτων.

Ο υδράργυρος είναι συσκευασμένος σε 114 αεροστεγώς κλεισμένα δοχεία, βάρους 860 κιλών καθαρού υδραργύρ-
ου, έκαστο. Κάθε δοχείο έχει προστατευτικό εξωτερικό κάλυμμα, προκειμένου να  αποφεύγονται τυχόν κραδασμοί που
μπορεί να επιφέρουν τριχοειδείς ρηγματώσεις στο τοίχωμά τους.

Τα δοχεία είναι τοποθετημένα σε 114 «παλέτες – κλωβούς» (ένα δοχείο ανά παλέτα) «δεμένους» με μεταλλικά
«τσέρκια», σχηματίζοντας έναν άθραυστο κύβο, στις διαστάσεις του δοχείου με τον υδράργυρο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο,
ακόμη και να πέσει η «παλέτα – κλωβός» δεν θα σπάσει ούτε θα μετακινηθεί το δοχείο με τον υδράργυρο.  Και οι 114
«παλέτες – κλωβοί» φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου δεν υπάρχουν άλλα αποθηκευμένα είδη.

Λόγω, τέλος, της επικινδυνότητας του υδράργυρου και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρξε κάποια διαρρ-
οή, εξειδικευμένα συνεργεία διενήργησαν πολλαπλές μετρήσεις ανίχνευσης υδραργύρου όχι μόνον στις εγκαταστάσεις
της αποθήκης και στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά  και στους εργαζόμενους, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα.

Μπορεί το δημοσίευμα να
έχει τίτλο με αναφορά σε
κλοιό ασφαλείας μετά

όμως τη διαπίστωσή μας για την
παρακείμενη ξυλεία τα πράγματα
γίνονται άκρως επικίνδυνα. Πρέπει
άμεσα να παρθούν αποφάσεις απο
το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς μέχρι
σήμερα - δηλ ένα χρόνο μετά- σύμφ-
ωνα με πληροφορίες δεν έχει γίνει
τίποτα.

Παρακάτω δημοσιεύουμε το
άρθρο για το θέμα απο τις 26
Αυγούστου 2014 καθώς και φωτογρ-
αφίες απο την τοποθεσία που τρα-
βήχτηκαν μόλις την περασμένη Παρ-
ασκευή.

Φονικός υδράργυρος στην καρδιά του Ασπροπύργου

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Υπόθεση παράνομης μεταφοράς στην Ελλάδα 56 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων υδρα-
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος

Ειρήνης 218, 2105598618

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Ιερά Οδός 17Α,

2105561480

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη Βαγγέλη

15, 2105551954

Αχαρνές
Παπανικολάου Γεώργιος Δ. Θρακομακεδόνων

117, 2102430204

Άνω Λιόσια
Χρονακόπουλος Κωνσταντίνος Β. Αγίου Κων-

σταντίνου 4, 2102316673

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,

2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές βροχοπτώσεις

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 18 εως 24
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 62%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Χαρίτων, Χαρίτωνας,
Χαρίτος

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας
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Πρώτη επίσημη επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη
στις ΗΠΑ πραγματοποιεί από
σήμερα, Κυριακή, ο Αλέξης

Τσίπρας, προκειμένου να παραστεί στη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα
Υόρκη. Πρώτο στην ατζέντα των επαφών
του έλληνα πρωθυπουργού βρίσκεται το
θέμα του χρέους. 

Το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψης
ξεκινά απόψε (ώρα Ελλάδας), με την
ομιλία του έλληνα πρωθυπουργού στη
συζήτηση που διοργανώνεται από Ίδρυμα
Κλίντον. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να ανα-
φερθεί στα εργαλεία αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης και να υπογραμμίσει
ότι η σκληρή λιτότητα δεν μπορεί να λειτο-
υργήσει αποτελεσματικά στην κατεύθυ-
νση αυτή. Στο ίδιο πάνελ θα συμμετέχει και τον πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Με το χρέος στην ατζέντα ο Αλέξης Τσίπρας στη Νέα Υόρκη
Ο κ. Τσίπρας θα συναντήσει πιθανότατα την Τετάρτη τον αμερικανό ΥΠΕΞ Τζον Κέρι, ενώ ολιγόλεπτη συνάντηση

αναμένεται και με τον Μπαράκ Ομπάμα στο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή όλων των ηγετών ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-μουν, αλλά και στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς τους
αρχηγούς όλων των ξένων αποστολών.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Mega στην Ουάσινγκτον Μιχάλη Ιγνατίου, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποκ-
λείουν την πιθανότητα διμερούς συνάντησης του αμερικανού προέδρου με τον έλληνα πρωθυπουργό.

Σημαντική είναι όμως η συνάντηση που θα έχει ο κ. Τσίπρας με τον Τζον Κέρι, για τον οποίο υπήρξαν πληροφορίες
τις προηγούμενες ημέρες ότι μελετά επίσκεψη στην Ελλάδα. Το τετ α τετ Τσίπρα-Κέρι θα πραγματοποιηθεί στη διάρ-
κεια της συνάντησης του αμερικανού ΥΠΕΞ με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά. 

Ο Αλ.Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τα θέματα της οικονομίας,
αλλά και διεθνή ζητήματα, ενώ θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τις αμερικανικές απόψεις και να καταθέσει τις δικές του
ανησυχίες για το ελληνικό πρόγραμμα και τα σκληρά μέτρα που απαιτούν οι δανειστές.

Συναντήσεις με άλλους ηγέτες
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τους προέδρους της Κύπρου, της Βραζιλίας, της Αιγύπτου,

του Ισημερινού, της Παλαιστίνης, αλλά και τον τούρκο πρωθυπουργό, Αχμέτ Νταβούτογλου.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και

θα πάρει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής για την «Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015» αλλά και στη συνάντηση υψηλού
επιπέδου για τη μετανάστευση.

Παράλληλα, θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Δημήτριο, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και με εκπρ-
οσώπους της Ομογένειας.

Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Αθήνα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Επαφές Κοτζιά
Στις ΗΠΑ βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος σήμερα, Κυριακή, θα συναντηθεί με τους

ομολόγους του της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Ιράκ και του Σαν Μαρίνο.
Ο κ. Κοτζιάς θα παραβρεθεί, στη συνέχεια, στη Συνάντηση Παγκόσμιων Ηγετών για την Ισότητα των Φύλων και την

Ενδυνάμωση των Γυναικών, που πραγματοποιείται υπό την προεδρία του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και του προέδρ-
ου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στην τελετή λήξης της Ολομέλειας της Συνόδου Κορυφής για την «Ανα-
πτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015» και θα παρακαθίσει στο 10ο Ετήσιο Υπουργικό Δείπνο για τη Μέση Ανατολή, που διο-
ργανώνει το International Peace Institute.

Αχαρνές: Μήλον της έριδος η Κεντρική Πλατεία

Μέχρι και αλλαγή του προεδρεύον-
τος του Δημοτικού
Συμβουλίου,λόγω έντονου

καυγά,περιλάμβανε η διαδικασία!Άναψαν τα
αίματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με
αφορμή την Κεντρική Πλατεία  κι όλα όσα
συμβαίνουν μέσα και γύρω από αυτήν. Η
αντιπαράθεση οδήγησε τον προεδρεύοντα
Μιχάλη Βρεττό ν’ αφήσει τη θέση του και να
τη παραδώσει στον πρώτο σε
σταυρούς,δημοτικό σύμβουλο, τον αντιδή-
μαρχο Αναστάσιο Χίο με τον οποίο,προηγο-
υμένως, είχε σφοδρή σύγκρουση για τους
χειρισμούς του στη συζήτηση του θέματος
για το περίπτερο της πλατείας.

Κι όλα αυτά ενώ στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου επικρατούσε το απόλυτο
χάος με τους δημοτικούς συμβούλους να διαμαρτύρονται για τη διαδικασία, τον περιπτερούχο να φωνάζει για την
απόφαση να μετακινηθεί σε σημείο υποδέεστερο αυτού που βρίσκεται και τον εκτελών χρέη προέδρου να προσπαθ-
εί να επιβάλλει την τάξη,πράγμα αδύνατο με τόση βαβούρα.

Με πρόφαση το  θέμα του περιπτέρου αλλά με βαθύτερη αιτία τις παρεμβάσεις που γίνονται στην πλατεία η συζήτ-
ηση οδηγήθηκε,γρήγορα, σε υψηλούς τόνους με το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό να κατηγορεί την πρώην δημοτική αρχή
για το γεγονός ότι επέτρεψε τη λειτουργία του περιπτέρου χωρίς  τα απαραίτητα παραστατικά. Για να λάβει την απάν-
τηση από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Για την Πόλη μας» Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο ότι οι παρεμβά-
σεις στην πλατεία γίνονται κάτω από άκρα μυστικότητα, ενώ προειδοποίησε ότι «αν ανοίξει το στόμα του» πρόκειται
ν΄ακουστούν πολλά.

Όπως γίνεται φανερό το συγκεκριμένο θέμα στάθηκε αρκετό για να ξεσπάσει η κόντρα που υποβόσκει εδώ και
καιρό, σχετικά με την κεντρική πλατεία, και ν΄ακονιστούν τα μαχαίρια για τις μάχες που θα επακολουθήσουν για μια
σειρά σημαντικότερων θεμάτων.

Για ποια νησιά χτυπά η
καμπάνα της κατάργησης

του μειωμένου ΦΠΑ

Ποια θα είναι τα πρώτα νησιά, στα οποία θα αρθεί
ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 1ης Οκτω-
βρίου, πρόκειται να αποφασιστεί σε σύσκεψη

που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο
υπουργείο Οικονομικών. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για τα

πλέον τουριστικά νησιά. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, το μέτρο θα εφα-

ρμοστεί σε πρώτη φάση σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο,
Νάξο, Σύρο, Τήνο, Μήλο, Τζιά, Σίφνο και Ρόδο.

Εκτός, θα μείνουν σε αυτή τη φάση, τα νησιά που
σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος με τους πρόσφυγες,
όπως η Κως, η Μυτιλήνη, η Σάμος και η Χίος.

Οι κάτοικοι των νησιών που θα υπαχθούν στο πρώτο
κύμα αυξημένου ΦΠΑ θα δουν τους συντελεστές να
αυξάνονται: ο υπερμειωμένος από το 6% στο 9%, ο χαμ-
ηλός από το 9% στο 13% -εκεί θα υπαχθούν και τα ξενο-
δοχεία- και ο βασικός συντελεστής από το 16% στο 23%.

Όπως προβλέπει το μνημόνιο, το μέτρο θα εφαρμοστεί
σε τρεις φάσεις: Την 1η Οκτωβρίου, την 1η Ιουνίου 2016
και την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τα πάνω κάτω στα τέλη
κυκλοφορίας

Τι αλλάζει για τα τέλη του 2016 σύμφωνα με το
Υπουργείο ΟικονομικώνΟι σχεδιασμοί του υπο-
υργείου Οικονομικών για τα τέλη του 2016 έχουν

ήδη ξεκινήσει και οι τελικές προτάσεις θα γίνουν αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης με την τρόικα από τα μέσα
Οκτωβρίου όταν και θα καταφθάσουν οι εκπρόσωπο των
δανειστών στην Αθήνα.

Τα σχέδια προβλέπουν την εισαγωγή νέων κριτηρίων
για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας. Πιο συγκε-
κριμένα, εξετάζεται:

– η εισαγωγή κριτηρίου συνολικού αριθμού ΙΧ ανά νοι-
κοκυριό. Τα νοικοκυριά με δυο ενήλικες που έχουν τρίτο
ή και τέταρτο ΙΧ θα επιβαρυνθούν σε σχέση με όσα κατα-
βάλλουν σήμερα. Αντίστοιχα το νοικοκυριό με έναν φορ-
ολογούμενο και περισσότερα από ένα ΙΧ επίσης θα επι-
βαρυνθούν.

– η εισαγωγή κριτηρίου αθροίσματος κυβικών των ΙΧ
κάθε νοικοκυριού. “Όποιος έχει ένα οικογενειακό ΙΧ και
ένα “χιλιάρι” για δεύτερο δεν θα επιβαρυνθεί”, λένε αρμό-
δια στελέχη του ΥΠΟΙΚ που επεξεργάζονται τις σχετικές
προτάσεις. “Γιατί όμως να μην πληρώσει περισσότερα το
εύπορο νοικοκυριό που διαθέτει δύο ή τρία οχήματα
μεγάλου κυβισμού.

– η εισαγωγή κριτηρίου εμπορικής αξίας κυρίως για τα
οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από τον
Νοέμβριο του 2010 και μετά και σήμερα τα ύψος των
τελών υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τους εκπεμπό-
μενους ρύπους. Τονίζουν στο υπουργείο Οικονομικών ότι
αυτός ο υπολογισμός ευνοεί σημαντικά φορολογούμενο-
υς που αγοράζουν ακριβά ΙΧ σε σχέση με φορολογούμε-
νους που έχουν ΙΧ με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά
αλλά είναι μοντέλα πριν το 2010.

Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας ανήλθαν  το 2014
στα περίπου 1,1 δις. ευρώ και με τις παραπάνω παρεμ-
βάσεις εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση των κρατικών
εσόδων, αλλά με επιβάρυνση, όπως υποστηρίζουν στο
υπουργείο Οικονομικών, των νοικοκυριών που διαθέτουν
φοροδοτική ικανότητα.
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Στον αγιασμό των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ
ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

Στο πλευρό των
παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ για την

έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς βρέθηκε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασ-
σαβός, παρουσία του
Προέδρου της ΑΡΩΓΗΣ κ
Νίκου Γκασούκα και της
Προέδρου του Φιλανθρω-
πικού Σωματείου ΑΡΩΓΗ
κυρίας Βίκυς Έλλιοτ.
Παρόν, επίσης, στον αγια-
σμό ήταν οι γονείς των
παιδιών και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΑΡΩΓΗ.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός ευχήθηκε στα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ, τους εκπαι-
δευτικούς και τους γονείς καλή σχολική χρονιά, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που
γίνεται στο κέντρο. Ο κ Κασσαβός τόνισε ότι:

«Η ΑΡΩΓΗ τιμά τον τόπο μας. Μας κάνει όλους πιο ανθρώπινους καθώς αντιπρο-
σωπεύει το πιο ευάλωτο, το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι τιμή για τον
Δήμο μας, να έχουμε κοντά μας τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ. Την προηγούμενη χρονιά,
θέσαμε ως στόχο να αυξήσουμε τον αριθμό των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ. Επιθυμία όλων
μας, ήταν η ΑΡΩΓΗ να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Και
το καταφέραμε. Σήμερα η ΑΡΩΓΗ φιλοξενεί 45 παιδιά από τα 35 που φιλοξενούσε παλι-
ότερα. Ιδιαίτερα σήμερα, που κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια περνά μεγάλες δυσκολίες,
θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Αχαρνών αγκαλιάζει τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ. Σε συνεργασία
με τον Πρόεδρο κύριο Γκασούκα, και την κυρία Έλλιοτ, κάνουμε ότι περνάει από το χέρι
μας για να διευκολύνουμε το έργο των εκπαιδευτικών και να συνδράμουμε στις ανάγκες
της ΑΡΩΓΗΣ».

Ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε ότι εφέτος και για πρώτη φορά, αξιοποιήθηκε σωστά ο
χρόνος των καλοκαιρινών διακοπών, έγιναν όλες οι απαιτούμενες προετοιμασίες και η
ΑΡΩΓΗ ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία της από 1η Σεπτεμβρίου, υποδεχόμενη τα παι-
διά της. Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη λειτουργία του Βαμβακάρειου Ιδρύμα-
τος, τονίζοντας ότι γραφειοκρατικά εμπόδια καθυστερούν την έναρξη λειτουργίας του
ξενώνα, ωστόσο, ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και ευχή όλων είναι ο ξενώνας να λει-
τουργήσει πολύ σύντομα. Τέλος, ευχαρίστησε την κα Έλλιοτ και τον κύριο Γκασούκα για
την πολύ καλή συνεργασία που έχουν, τονίζοντας ότι είναι στο πλευρό των παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ.

Μετά τον αγιασμό, στο προαύλιο της ΑΡΩΓΗΣ τελέστηκε, σε κλίμα συγκίνησης, επιμ-
νημόσυνη δέηση στη μνήμη του Ιδρυτή της ΑΡΩΓΗΣ, του αείμνηστου Αντώνη Έλλιοτ. Ο
Δήμαρχος κ Κασσαβός τόνισε ότι η ΑΡΩΓΗ έγινε πραγματικότητα χάρη στην επιμονή,
την πίστη και τη θέληση του Αντώνη Έλλιοτ να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους, ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στην κα Έλλιοτ, ο κ Κασσαβός τόνισε ότι
συνεχίζει επάξια το έργο του αείμνηστου συζύγου της.

Κλίμακα και Εθνικό Θέατρο διασκέδασαν 600
μαθητές δημοτικών Άνω Λιοσίων & Ζεφυρίου

Την ευκαιρία να
επισκεφτούν το
Εθνικό Θέατρο

και να παρακολουθήσουν
την παράσταση της παιδι-
κής σκηνής «Ο Σιμιγδαλέ-
νιος» έδωσαν η ΜΚΟ
Κλίμακα και το Εθνικό
Θέατρο σε εξακόσιους
μαθητές των δημοτικών
σχολείων Άνω Λιοσίων
και Ζεφυρίου, μεταξύ των
οποίων και μαθητές
Ρομά.

Ήδη την παράσταση
παρακολούθησαν 150 μαθητές του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου, 300
μαθητές Ρομά του 2ου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων και του 3ου Δημο-
τικού Σχολείου Ζεφυρίου, καθώς και 14 παιδιά του Κέντρου Ημέρας για τους ΡΟΜ, του
Κέντρου Κλίμακα.  Επιπλέον, 150 μαθητές πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρά-
σταση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Τα 600 εισιτήρια διατέθηκαν δωρεάν από το Εθνικό Θέατρο στην Κλίμακα, η οποία τα
παραχώρησε στο δήμο Φυλής για να διατεθούν και σε μαθητές Ρομά ενώ ο δήμος διέθ-
εσε τη μετακίνηση των παιδιών στο θέατρο.

Υπενθυμίζεται, ότι είναι η δεύτερη φορά που μαθητές του δήμου Φυλής ήρθαν σε
επαφή με το μαγικό κόσμο του Εθνικού Θεάτρου, καθώς τον Οκτώβριο του 2012, στο
2ο δημοτικό Ζεφυρίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την όπερα «Ο Κουρέας
της Σεβίλλης» του Ροσίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τότε, μπροστά στα έκπληκτα
μάτια τους, η ζωντανή ορχήστρα, ο μαέστρος, οι ηθοποιοί, τα σκηνικά, έμοιαζαν να ξεπ-
ηδούν από έναν άλλο κόσμο, από τον οποίο ρουφούσαν την κάθε στιγμή

«Σαφάρι» της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη κακοποιών
που διέφευγαν - Σύλληψη 41χρονου στο Μενίδι

Συνελλήφθησαν, σε διάφορες
περιοχές της Αττικής, τέσσερις
Έλληνες, σε βάρος των οποίων

εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις
και εντάλματα σύλληψης.

Συγκεκριμένα:
- Την 24-9-2015 συνελλήφθη στις Αχα-

ρνές, από αστυνομικούς του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 41χρο-
νος ομογενής από το Καζακστάν, σε
βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα
σύλληψης του Ανακριτή Λάρισας για
ληστεία.

- Την 24-9-2015 συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς του Τμήματος
Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 48χρονος, σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καβά-
λας, με ποινή κάθειρξης 16 ετών για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας,
επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

- Την 22-9-2015 συνελήφθη στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 44χρονος, σε βάρος
του οποίου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για ληστείες.

- Την 22-9-2015 συνελήφθη στους Αγίους Αναργύρους, από αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, 45χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε
ένταλμα σύλληψης για ληστείες, κλοπή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
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Δημόσιο ΙΕΚ από Οκτώβρη στα Άνω Λιόσια,
μετά από ενέργειες του Δήμου Φυλής

Το νέο ΙΕΚ θα φιλοξεν-
ηθεί στις εγκαταστά-
σεις του 2ου ΕΚ και

του ΕΠΑΛ Άνω
ΛιοσίωνΙδρύθηκε, μετά από
συντονισμένες ενέργειες του
Δήμου Φυλής και της εκπαι-
δευτικής Κοινότητας, το
Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγε-
λματικής Κατάρτισης Φυλής
(ΙΕΚ).

Η σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση υπογράφηκε στις
11 Σεπτεμβρίου 2015 και ήδη από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τις ειδικότητες του
νέου ΙΕΚ. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου και με δεδομένο ότι το νέο ΙΕΚ θα πρέπει να λειτουργήσει
από 20 Οκτωβρίου 2015, οι ειδικότητες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις τέσσερις, με προοπτική να διπλασιασθούν
μέσα στο 2016.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα σε παράγοντες του Δήμου Φυλής και
εκπαιδευτικούς τέθηκαν οι άξονες  πάνω στις οποίους θα κινηθούν ώστε να λειτουργήσει άμεσα το ΙΕΚ. 

Όπως όλα δείχνουν οι ειδικότητες θα επιλεγούν με δύο κριτήρια: Πρώτον να ανταποκρίνονται στη ζήτηση των υποψ-
ηφίων σπουδαστών και δεύτερον να  μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 2ο ΕΚ, όπου λειτουργούν 18 εξοπλισμένα
εργαστήρια.

Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η άμεση ανάγκη συντήρησης και  αποκατάστασης ζημιών στο ΕΠΑΛ και στο
2ο ΕΚ. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Φυλής, δεσμεύθηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα τη σχετική διαδικασία και
ήδη ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκος Χατζητρακόσιας έχει πραγματοποιήσει τις αναγκαίες
αυτοψίες, συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα συντάξει το ταχύτερο δυνατό τις μελέτες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημόσιου ΙΕΚ ο Δήμος Φυλής έχει ήδη εγγρά-
ψει στον προϋπολογισμό του 2015 πίστωση 5χιλ. ευρώ.

Το νέο Δημόσιο ΙΕΚ θα λύσει σημαντικά προβλήματα επαγγελματικής κατάρτισης των νέων της περιοχής, που αναγ-
κάζονταν να εγγραφούν σε ΙΕΚ άλλων περιοχών της Αττικής, χάνοντας πολλές εργατοώρες και κόμιστρα για τις μετα-
κινήσεις τους. 

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. «Η ίδρυση του ΙΕΚ, εν μέσω των μεγάλων δημο-
σιονομικών προβλημάτων της χώρας, αποτελεί επιτυχία της εκπαιδευτικής κοινότητας που έβαλε πλάτη και την ευχα-
ριστώ ιδιαιτέρως. Ταυτόχρονα αποτελεί και επιτυχία του Δήμου Φυλής που στήριξε το αίτημα κι επωμίσθηκε μέρος των
εξόδων λειτουργίας του ΙΕΚ. Είμαι βέβαιος ότι οι νέοι της περιοχής μας θα αξιοποιήσουν τη νέα δομή, αποκτώντας
επαγγελματικά προσόντα σε μια εξαιρετικά δύσκολη αγορά εργασίας. Χαιρόμαστε που είμαστε η διοίκηση που ανή-
γειρε το νέο κτίριο του ΕΠΑΛ, στο οποίο δίνεται, μετά την ίδρυση του ΙΕΚ νέος αναβαθμισμένος ρόλος», τόνισε ο Χρή-
στος Παππούς.

ΗΟλομέλεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων έκρινε ότι δεν αντίκειται στο νόμο η
δήλωση του μαθητή ή των γονέων του ότι επιθ-

υμούν την απαλλαγή του μαθητή από το μάθημα των
θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Η Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων με την υπ΄ αριθμ. 94/2015 απόφαση της έκρ-
ινε ότι δεν αντίκειται στο νόμο 2472/1997 για την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων η δήλωση του
μαθητή ή των γονέων του ότι επιθυμούν την απαλλαγή
του μαθητή από το μάθημα των θρησκευτικών για λόγο-
υς θρησκευτικής συνείδησης.

Πάντως, να σημειωθεί ότι η αναπληρώτρια υπουργός
Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου πρόσφατα δήλωσε ότι
θα προβεί στην κατάργηση της δήλωσης απαλλαγής
από το μάθημα των θρησκευτικών και θα αρκεί η απλή
αναφορά του μαθητή ή του γονέα του (ή κηδεμόνα).

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας με την υπ΄
αριθμ. 12773/Δ2/23.1.2015 εγκύκλιο του καθορίζει τις
προϋποθέσεις για την απαλλαγή των μαθητών από το
μάθημα των Θρησκευτικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας
του περασμένου Ιανουαρίου - όπως αναφέρει η Αρχή -
στη επίμαχη δήλωση του μαθητή ή του γονέα στην οποία
αναφέρεται ότι «ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδο-
ξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, δεν
είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο
οποίο ανήκει».

Και συνεχίζει η Αρχή, ότι «παρέχεται η δυνατότητα
στους γονείς που δε επιθυμούν να παρακολουθεί το
παιδί τους το μάθημα των θρησκευτικών ή να υποβάλ-
λουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθό-
δοξος ή εναλλακτικά να ζητούν την απαλλαγή από την
υποχρέωση παρακολούθησης με επίκληση λόγων θρη-
σκευτικής συνείδησης οι οποίοι επιβάλλουν τη μη συμμε-
τοχή στο μάθημα των θρησκευτικών». Κατά συνέπεια

αναφέρει η Αρχή, «δεν απαιτείται άνευ ετέρου δήλωση
ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος».

Ακόμη, στην εν λόγω απόφασή της η Αρχή αναφέρει
ότι η επίμαχη δήλωση είναι «σύμφωνη με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Συντάγματος οι οποίες
κατοχυρώνουν την ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία, ως συνταγμα-
τική αρχή και ως ατομικό δικαίωμα» και προσθέτει: «Η
ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης που συνιστά
στο δικαίωμα εκείνου που έχει την επιμέλεια του ανήλι-
κου να προσδιορίζει τη θρησκευτική εκπαίδευση του τέκ-
νου του σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις αποτελεί
έκφανση και μορφή της προβλεπόμενης στο άρθρο 13
παράγραφος 2 του Συντάγματος θρησκευτικής ελευθε-
ρίας».

Την Αρχή απασχόλησε περίπτωση γονέων που ζήτ-
ησαν να απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά ο γιος τους,
μαθητής της Α' τάξης Λυκείου, για λόγους θρησκευτικής
συνείδησης αλλά ο διευθυντής Γενικού Λυκείου της Αθή-
νας απέρριψε το αίτημα, αρχικά προφορικά και ύστερα
και εγγράφως, επικαλούμενος την εγκύκλιο του υπουρ-
γείου Παιδείας.

Όμως, η μητέρα του μαθητή προσέφυγε στη Διεύθυ-
νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ακύρωσε την
απάντηση του διευθυντή λόγω έλλειψης αιτιολογίας,
ξαναστέλνοντάς του την υπόθεση για νέα νόμιμη κρίση.

Ο διευθυντής επέμεινε στην απορριπτική του θέση,
επικαλούμενος ότι στο απολυτήριο του γυμνασίου ανα-
γραφόταν ως θρήσκευμα του μαθητή «Χριστιανός Ορθό-
δοξος».

Ακολούθησε νέα προσφυγή της μητέρας, που έγινε εν
μέρει δεκτή, αλλά για να δοθεί η απαλλαγή από τα Θρη-
σκευτικά, ζητήθηκε από τη μητέρα να υποβάλει ρητή
αναφορά ότι ο γιος της δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός.

Κατόπιν αυτών η μητέρα προσέφυγε στην Αρχή καταγ-
γέλλοντας.

Μουζάλας: Δεν θα κάνουμε
τη χώρα στρατόπεδο

συγκέντρωσης προσφύγων

«Δ ε ν
πρόκει-
ται να

κάνουμε τη
χώρα μας στρ-
α τ ό π ε δ ο
συγκέντρωσης
προσφύγων»
δηλώνει σε
συνέντευξή του
στην Αυγή ο
αναπληρωτής
υ π ο υ ρ γ ό ς
μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, προσθέ-
τοντας ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι η δημιο-
υργία ξενώνων «στο βαθμό που η Ευρώπη θα προχωρά-
ει για τη μετεγκατάσταση 160.000 χιλιάδων προ-
σφύγων».

Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνό-
δου Κορυφής της ΕΕ για το μεταναστευτικό, ο κ. Μουζά-
λας είπε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια κάτω από την
πίεση του προβλήματος η Ευρώπη φαίνεται ότι αλλάζει
την πολιτική της, μετατρέποντάς την σε μία πιο φιλόξενη
ήπειρο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη δημιουργία νέων χώρων φιλοξενίας, ανα-
φέρει ότι «έχουμε ξεκινήσει και το επόμενο διάστημα θα
έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις» και ειδικότερα σε περιοχές
της Αττικής και στο Λαύριο, ενώ διαρκώς αναζητούνται
νέοι χώροι.

Τέλος, ο κ. Μουζάλας κάνει γνωστό ότι το υπουργείο
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, τονίζοντας ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι
να βάλουμε στρατό να μην τους αφήνει να μπουν ή να
βγουν, ούτε να κάνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης».

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην   29η  Συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.
3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 29
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσο-
υμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη Απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων
μέσων κατά της υπ’ αρ 1266/2015 απόφασης του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπόθεσης εργα-
τικών διαφορών της κας Όλγα Ντίνα

2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της
ψηφισθείσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητι-
σμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής.  

3. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση του
Δήμου με την Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» για την «Γιορτή της Τσικουδιάς» 

4. Τροποποίηση της υπ’ αρ 167/15 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου 

5. Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παρα-
λαβή του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακ-
λαδώσεων Αποχέτευσης (Β ΦΑΣΗ)» 

6. Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παρα-
λαβή του έργου: «Ανακατασκευή Χλοοτάπητα Γηπέδου
Δημοτικού Σταδίου Μαγούλας» 

7. Διαγραφές Βεβαιωμένων τελών φόρων & Δικαι-
ωμάτων Επιστροφής Αχρεωστήτως εισπραχθέντος προ-
στίμου (Ν. 3463/06 αρ.174)

8. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας. 

9. Διαγραφή οφειλών δυνητικής φορολογίας λόγω
ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Σύμφωνη με το νόμο η δήλωση απαλλαγής 
από τα Θρησκευτικά
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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

«Βουνό» η κάλυψη των χιλιάδων
κενών στα σχολεία

Χιλιάδες λειτουργικά κενά,
αποσπάσεις μέχρι και
λίγες ημέρες πριν από το

"πρώτο κουδούνι" και περιορισμέ-
νες προσλήψεις θα πρέπει να
αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας.

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος
Φίλης δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 10
Οκτωβρίου θα έχουν καλυφθεί όλα
τα κενά, τα οποία αυτή τη στιγμή
ξεπερνούν τις 20.000. Ήδη υπε-
γράφη η πρόσληψη των πρώτων
2.500 νηπιαγωγών και δασκάλων,
οι οποίοι από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να καλύπτουν σταδιακά κενές θέσεις. 

Εκτιμάται, ωστόσο, ότι κενά θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σε βασικά μαθήματα
έως τον Δεκέμβριο, καθώς οι προσλήψεις γίνονται σταδιακά. Επιπλέον, τα κονδύλια του
υπουργείου Παιδείας καλύπτουν τον διορισμό 13.000 εκπαιδευτικών, αριθμός κατά
πολύ μικρότερος από τις πραγματικές ανάγκες. 

Παρά το τεράστιο πρόβλημα που πλήττει μαθητές και γονείς επί σειρά ετών, έναν
μηνα μετά το ανοιγμα των σχολείων εκατοντάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αποσπα-
σμένοι σε υπουργεία, Υπηρεσίες και γραφεία, εκτός από την οργανική τους θέση σε
κάποιο σχολείο της Ελλάδας.

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και
στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως την Αττική. Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στα
ολοήμερα σχολεία, όπου δεν καλύπτεται ούτε η διδασκαλία "κανονικού" ωραρίου.

Ενδεικτικά, στο Ηράκλειο Κρήτης κλειστά παραμένουν 36 νηπιαγωγεία και δύο δημο-
τικά σχολεία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα κενά είναι 109. Η Μυτιλήνη άρχισε τη σχο-
λική χρονιά με 21 σχολεία κλειστά, ενώ στην  Αττική το κουδούνι για το "σχόλασμα"
χτυπάει κάθε μέρα ανάλογα με τις κενές διδακτικές ώρες που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Την ίδια ώρα, η ΑΔΕΔΥ ανεβάζει τις ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές στις
25.000, κατηγορώντας το υπουργείο Παιδείας ότι δεν δίνει λύση στο χρόνιο αυτό πρόβ-
λημα.

Παράλληλα, ζητεί να δρομολογηθεί η διαδικασία για τη μονιμοποίηση διδακτικού προ-
σωπικού, τονίζοντας ότι αιτία για τα χιλιάδες κενά σε οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η απουσία προσλήψεων.

ργύρου, εντόπισαν οι ελεγκτές περιβάλλοντος του υπο-
υργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής (ΥΠΕΚΑ). Τα απόβλητα βρέθηκαν σε αποθήκες μεταφορικής εταιρείας στον Ασπρ-
όπυργο Αττικής, ενώ ήδη για την υπόθεση αυτή έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Το θέμα
ανακίνησαν αρμόδιες αρχές της Γερμανίας οι οποίες ενημέρωσαν το ΥΠΕΚΑ ότι γερμα-
νική εταιρεία που διαθέτει στη Γερμανία εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων υδρ-
αργύρου, αντί να μεριμνά για την ασφαλή διαχείριση-καταστροφή τους, εξάγει τα απόβ-
λητα στο εξωτερικό. Η εν λόγω γερμανική εταιρεία κατάφερε να «ριξει» στην ευρωπαϊ-
κή (και όχι μόνο) αγορά, χίλιους και πλέον τόνους υδραργύρου που προήλθαν ως
προϊόν επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Η γερμανική εταιρία εξήγαγε τον
υδράργυρο ως επικίνδυνο εμπόρευμα και χρησιμοποίησε πιστοποιημένες προς τον
σκοπό αυτό μεταφορικές εταιρίες. Μια εξ αυτών ελληνική. Προκειμένου, μάλιστα, να μην
αποκαλυφθεί η παράνομη διακίνηση, η γερμανική εταιρία δεν έκλεινε απ΄ ευθείας την
μεταφορά (αφού θα ήταν σαφές, ότι πρόκειται για απόβλητο), αλλά μέσω τρίτων, με την
ένδειξη «επικίνδυνο εμπόρευμα». Γιατί σε διαφορετική περίπτωση έπρεπε να τηρηθούν
οι αυστηρότατες διατάξεις που διέπουν την διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων αποβ-
λήτων.

Μέρος των αποβλήτων αυτών, σύμφωνα με τους Γερμανούς, είχαν εξαχθεί και στην
Ελλάδα με σκοπό την προώθησή τους προς τρίτες χώρες. Μετά από αυτό, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος -ΕΥΕΠ) κινήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση της υπόθε-
σης και τον εντοπισμό των επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδικότερα, σε αυτοψία που έγινε
από επιθεωρητές της ΕΥΕΠ, στις 18 Αυγούστου σε εμπλεκόμενες εταιρείες στην Ελλά-
δα, διαπιστώθηκε η μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου βάρους 56
τόνων, σε αποθήκη εταιρείας logistics στην Αττική (Ασπρόπυργο). Σε ανακοίνωσή του
το ΥΠΕΚΑ, ανέφερε μόνο ότι «από την έρευνα προέκυψε ότι η διακίνηση των αποβλή-
των έγινε με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί για τη μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς όμως να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο
κανονισμός για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων».

Σοβαρότατο περιβαλλοντικό έγκλημα στη Δυτική Αττική
Πρόκειται για σοβαρότατο περιβαλλοντικό έγκλημα, αφού σύμφωνα με τους Κανονι-

σμούς της Ε.Ε. αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος των ΗΠΑ εαν ριφθεί στο περι-
βάλλον ποσότητα μεγαλύτερη των 30 κυβικών εκατοστών (406 γραμμάρια) αποτελεί
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο χώρος πρέπει να εκκενωθεί άμεσα. Εαν λοιπόν είτε
απο άγνοια, είτε από ατύχημα,είτε εσκεμμένα εαν η ποσότητα αυτή διαχυθεί στο περι-
βάλλον σύμφωνα με τους διεθνείς Κανονισμούς αλλά και με την νομοθεσία της Ευρω-
παϊκής ¨Ένωσης θα πρέπει να μετακινηθεί όλος ο πληθυσμός του Πειραιά, του Ασπρ-
οπύργου, της Ελευσίνας άλλα και των γύρω περιοχών δηλαδή περισσότερα απο δύο
εκατομμύρια κατοίκων . Να μην ξεχνάμε οτι πριν κάποια χρόνια κλιμάκιο του στρατού
απο άγνοια άδειασε τέσσερα βαρέλια με κλοφέν (διοξίνες) σε περιοχή της Νέας Μάκρ-
ης και ο υδροφόρος ορίζοντας έπρεπε να παρακολουθείται για περισσότερο από είκοσι
χρόνια. Ο υδράργυρος αποτελεί άκρως επικίνδυνη τοξική ουσία με σοβαρότατες επι-
πτώσεις σε ανθρώπους, ζώα και οικοσυστήματα. Σε υψηλές δόσεις ο υδράργυρος είναι
θανατηφόρος. Σε μικρές δόσεις ο υδράργυρος είναι εξ ίσου επικίνδυνος καθώς προ-
σβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα , τον εγκέφαλο, το ανοσολογικό το καρδιαγγειακό
το αναπαραγωγικό και το ανοσολογικό σύστημα. Επίσης ο υδράργυρος είναι ύποπτος
για καρκινογενέσεις και τερατογενέσεις.

Οι πολίτες του Ασπροπύργου ανησυχούν και περιμένουν απο τις αρμόδιες αρχές τη
λύση. 

Ευ. Λιάκος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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Από τον Σπύρο Δημητρέλη

Αντιμέτωποι με ακόμη μια φοροκαταιγίδα θα έρθ-
ουν οι φορολογούμενοι που εξακολουθούν μέσα
στην κρίση να εργάζονται και να έχουν εισόδημα.

Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην πιο υγιή οικονο-
μικά και αποτελεσματική λύση της περικοπής των κρα-
τικών δαπανών, εξαπολύει άλλη μια φορολογική επίθεση
στην οικονομία βάζοντας στο στόχαστρο τα γνωστά
υποζύγια. Τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, δηλαδή
αυτούς που εξακολουθούν να έχουν
εισόδημα και με αυτό το εισόδημα να
στηρίζουν την αγορά. Είναι τα εισοδημα-
τικά στρώμματα που παραμένουν ζων-
τανά μέσα στην κρίση και αποτελούν την
εύκολη λεία για φορολόγηση από τα
εισοδήματα.

Οι σχεδιασμοί του υπουργείου Οικο-
νομικών, που θα μετουσιωθούν σε απο-
φάσεις μετά τη διαπραγμάτευση με την
τρόικα στα μέσα Οκτωβρίου, πιστοποι-
ούν για άλλη μια φορά ποιους θεωρούν
πλούσιους στην κυβέρνηση. Είναι οι
φορολογούμενοι που έχουν ετήσιο
εισόδημα άνω των 25.000 ή 30.000
ευρώ, δηλαδή των φορολογουμένων
που έχουν καθαρό εισόδημα από 1.500
ευρώ και πάνω.

Κλίμακα μισθωτών
Τα σενάρια που εξετάζουν στο υπουργείο Οικονομικών

αναφορικά με τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και
συνταξιούχων προβλέπουν την αύξηση, έστω και οριακή,
του έμμεσου αφορολόγητου ορίου των 9.550 ευρώ, με
παράλληλη και σημαντική αύξηση όμως του φορολογικού
βάρους για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των
25.000 ή 30.000 ευρώ.

Η σημερινή κλίμακα για φορολόγηση των μισθών περι-
λαμβάνει τρία κλιμάκια με συντελεστές 22% (για εισόδημα
έως 25.000), 32% (για το κλιμάκιο από 25.000 έως
42.000) και 42% για τα εισοδήματα άνω των 42.000
ευρώ. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την
κλίμακα γίνεται έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ ανάλογα
με το ύψος του εισοδήματος (ολόκληρη έως τα 21.000
ευρώ και μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον
1.000 ευρώ εισοδήματος). Η έκπτωση μηδενίζεται για
εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ. Για παράδειγμα, μισθ-
ωτός με καθαρό εισόδημα 17.000 ευρώ με βάση την

κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 3.740 ευρώ. Η
μείωση του φόρου του είναι 2.100 ευρώ, άρα ο τελικός
του φόρος είναι 1.640 ευρώ. Για μισθωτό με ετήσιο εισόδ-
ημα έως 9.550 ευρώ ο φόρος που προκύπτει με την
κλίμακα μηδενίζεται και έτσι υπάρχει έμμεσο αφορολόγ-
ητο όριο το οποίο, όμως, μειώνεται όσο αυξάνεται το
εισόδημα και φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα άνω
των 42.000 ευρώ φορολογούνται για το σύνολο του εισο-
δήματός τους χωρίς ούτε ένα ευρώ αφορολόγητο.

Στην παραπάνω κλίμακα μελετάται το έμμεσο αφορ-

ολόγητο όριο να αυξηθεί έως και τα 12.000 ευρώ και το
δημοσιονομικό κόστος από αυτήν την αύξηση να καλυφ-
θεί με αύξηση του φορολογικού βάρους για τα εισοδήμα-
τα άνω των 25.000 ή 30.000 ευρώ. Αυτό εξετάζεται να
γίνει με την αύξηση της έκπτωσης φόρου για όσους έχουν
εισόδημα έως 12.000 ευρώ και το "σβήσιμο" της έκπτω-
σης φόρου σε πολύ χαμηλότερο όριο εισοδήματος από τα
42.000 ευρώ που "σβήνει" σήμερα, καθώς και με την
αύξηση του ανώτατου συντελεστή ή τη μεταφορά του σε
χαμηλότερο όριο εισοδήματος. Για παράδειγμα, ο συντε-
λεστής 42% μπορεί να αυξηθεί στο 45% ή να μεταφερθεί
χαμηλότερα, όπως, για παράδειγμα, στα 35.000 ή 38.000
ευρώ ή συνδυασμός και των δύο.

Παράδειγμα
Σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ αναλογεί

σήμερα με βάση την κλίμακα φορολόγησης φόρος 2.640
ευρώ. Ο φορολογούμενος λαμβάνει την πλήρη έκπτωση
φόρου 2.100 ευρώ και του αναλογεί φόρος 540 ευρώ. Για
να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ η

έκπτωση φόρου θα αυξηθεί στα 2.640 ευρώ. Ωστόσο, δεν
θα εξανεμίζεται στα 42.000 ευρώ αλλά πολύ χαμηλότερα,
δηλαδή στα 25.000 ή 30.000 ευρώ. Για παράδειγμα, σε
φορολογούμενο που έχει σήμερα ετήσιο εισόδημα 30.000
ευρώ αναλογεί φόρος με βάση την κλίμακα ύψους 7.100
ευρώ. Από τον φόρο αυτό αφαιρείται έκπτωση φόρου
1.200 ευρώ και έτσι προκύπτει φόρος 5.900 ευρώ.

Αν η έκπτωση του φόρου μηδενίζεται στα 30.000 ευρώ,
τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει 7.100
ευρώ, δηλαδή 1.200 ευρώ περισσότερα.

Για μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 80.000 ευρώ ο
φόρος που αναλογεί σήμερα είναι 26.900 ευρώ. Με
τη μεταφορά του ανώτατου συντελεστή στα 35.000
ευρώ και την αύξηση του ανώτατου συντελεστή στο
45% ο φόρος που του αναλογεί θα αυξηθεί στα
27.810 ευρώ, δηλαδή 910 ευρώ περισσότερα.

Ενοίκια
Το βασικό σενάριο για τη φορολόγηση των

ενοικίων προβλέπει ότι το εισόδημα από ενοίκια θα
φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. Αυτό
σημαίνει ελάφρυνση για τους φορολογουμένους
που έχουν χαμηλό εισόδημα μόνο από μισθώματα
και αύξηση του φορολογικού βάρους για όσους
έχουν εισόδημα και από μισθούς ή συντάξεις και
από ενοίκια.

Σήμερα η κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος
από ενοίκια έχει δύο κλιμάκια. Για εισόδημα έως
12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 11% και για εισόδ-

ημα άνω των 12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 33%. Το
δεύτερο σενάριο προβλέπει την αύξηση των συντελεστών
της κλίμακας από το 11% στο 15% και από το 33% στο
35%.

Παράδειγμα
Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια

ύψους 7.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με φόρο εισοδή-
ματος 770 ευρώ. Αν έχει μόνο αυτό το εισόδημα, με τη
δημιουργία κοινής κλίμακας φορολόγησης μισθών και
ενοικίων θα είναι αφορολόγητος. Αν όμως έχει και εισόδ-
ημα από μισθούς  τότε θα φθάσει να πληρώνει για τα
ενοίκια φόρο ακόμη και 42% (ανάλογα με το ύψος του
εισοδήματος από μισθούς), δηλαδή από τα 7.000 εισόδ-
ημα από ενοίκια η εφορία να του παίρνει τα 2.940 ευρώ
(έως και το 42%).

Αν επιλεγεί τελικά το δεύτερο σενάριο, τότε ο φορολο-
γούμενος θα πληρώνει για το εισόδημα από ενοίκια 1.050
ευρώ, δηλαδή 280 ευρώ περισσότερα σε σχέση με σήμε-
ρα.

Σοκ στα υψηλά εισοδήματα, μαχαίρι στα μεσαία
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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)

«Ξέχασαν» το θάνατο της κόρης
τους για το... επίδομα

Τον θάνατο της
κόρης τους φαίνε-
ται πως «ξέχασαν»

να δηλώσουν στην αρμό-
δια Υπηρεσία του Δήμου
Ξάνθης οι γονείς θανούσης
που εν ζωή είχε αναγνωρι-
στεί ως δικαιούχος προνοι-
ακών επιδομάτων. 

Πρόκειται για ένα ακόμη
περιστατικό αχρεωστήτως
καταβληθέντων προνοι-
ακών επιδομάτων που
ήρθε στην επιφάνεια μετά
από έλεγχο, όταν διαπι-
στώθηκε πως η Λ.Α. -
δικαιούχος προνοιακού και
κοινωνικού επιδόματος –
αν και είχε πεθάνει στις 8
Ιανουαρίου του 2014,
μέχρι και το τέλος του
έτους ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία με αποτέλεσμα να κατα-
βάλλονται κανονικά τα επιδόματα στον τραπεζικό της λογαριασμό. 

Η εν λόγω δικαιούχος, που όσο ζούσε διέμενε σε ορεινό οικισμό της Ξάνθης, πληρ-
ούσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης ως δικαιούχος στο Εθνικό Μητρώο Δικαι-
ούχων Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων, ενώ όπως είναι γνωστό τα μηνιαία
επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους δικαιούχους του Νομού Ξάνθης, τα
χορηγούσε παλαιότερα το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης και σήμερα με βάση τις δια-
τάξεις του “Καλλικράτη” ο Δήμος Ξάνθης ως ο Δήμος της έδρας του Νομού Ξάνθης,
επιχορηγούμενος ανά δίμηνο με το σύνολο των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπο-
υργείο Εσωτερικών 

Τα επιδόματα καταβάλλονταν κανονικά στον λογαριασμό της νεκρής μέχρι και της
31/12/2014 αγγίζοντας συνολικά το ποσό των 6.324 ευρώ. Εξ αυτών οι 5,280,89 βρέθη-
καν στον τραπεζικό λογαριασμό ενώ από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως το
ποσό των 907,11 το είχαν εισπράξει οι γονείς της νεκρής, που ήταν και συνδικαιούχοι
του τραπεζικού λογαριασμού. 

Σύμφωνα με την Τράπεζα, το ποσό των 907,11 ευρώ,  που πιστώθηκε στον αναφερ-
όμενο τραπεζικό λογαριασμό της Λ.Α. μετά τον θάνατό της,  χορηγήθηκε αχρεωστήτως
και εισπράχθηκε μη νόμιμα από τους ίδιους τους γονείς της, ως συνδικαιούχους του
τραπεζικού της λογαριασμού. Μάλιστα προκύπτει πως οι γονείς της εισέπραξαν οι ίδιοι
το ποσό των 907,11 ευρώ αφού μετά το θάνατο της κόρης τους προσκόμισαν στην τρά-
πεζα ληξιαρχική πράξη θανάτου έκαναν ανάληψη των επιδομάτων από τον τραπεζικό
λογαριασμό της κόρης τους και τα μετάφεραν σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό στο
όνομά τους.
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Μέρος τρίτο:
Θέμα οικονομία.

του Βασίλη Στεφάνου

Υπάρχει ένα γνωμικό το οποίο εμείς οι Έλληνες ως
λαός το  χρησιμοποιούμε σχεδόν στην   καθημερινότητα
μας .  Είναι  ένα γνωμικό  παγκοσμίως γνωστό και δεν
είναι λίγες οι φορές που έγινε αφορμή πάνω σε αυτό να
βασιστούν διάφοροι καλλιτέχνες και δημιουργοί για στή-
σουν μία κινηματογραφική ταινία η ένα τραγούδι.
<<Ποτέ δεν είναι αργά>> , λέμε
και εμείς οι απλοί  άνθρωποι όταν
κάτι που μπορούσε να πραγμα-
τοποιηθεί στο παρελθόν δεν
πραγματοποιήθηκε  δίδοντας
άφεση στην ευκαιρία που χάσα-
με,  ενώ ταυτόχρονα επαναπροσ-
διορίζουμε  γ’ αυτή νέο χρόνο.
Πράγματι ποτέ δεν είναι αργά για
οτιδήποτε, ούτε για τη χώρα μας
είναι αργά, αρκεί από σήμερα κιό-
λας να ξεκινήσει η διαδικασία για
να βρεθούν τρόποι (πόροι) και
να αρχίσει να γεμίζει και πάλι ο
κουμπαράς της οικονομίας . Νέοι
όμως τρόποι όχι όπως αυτοί του
παρελθόντος, όχι να μπούμε στη
διαδικασία της μετάλλαξης τους
για να μας έρθει πιο εύκολα και
μόλις δούμε τα σκούρα να τα
παρατήσουμε.                                          

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην προηγούμενη
επτάμηνη διακυβέρνηση της χώρας μας καλά το είχε
ξεκινήσει, οι 100 δώσεις για τα χρέη στα ασφαλιστικά
ταμία και το δημόσιο ήταν μια καλή ένεση για όλους τους
ασθενείς -και το κράτος και τους πολίτες- την οποία όμως
οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέφευγαν λες και η
βελόνα της σύριγγας  που θα τρυπούσε την άρνηση τους
ήτανε μολυσμένη. 

Αν πράγματι η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από την
εκλογική αναμέτρηση της 20ης Οκτωβρίου του 2015,
κυβέρνηση η οποία είναι η ίδια  με αυτή που ξεκίνησε -
έστω δειλά-, την αναδιάρθρωση   του κράτους  από τις
αρχές του 2015, όταν ο Ελληνικός λαός έδωσε την
πρώτη εντολή στο κόμμα της Αριστεράς και τον Α.
Τσίπρα, αφού πρώτα εκείνος είχε δώσει υπόσχεση ότι το
(νέο) που θα έρθει δε θα έχει καμία απολύτως σχέση με
το (παλαιό), κάνει ότι υποσχέθηκε πολλά μπορεί να
αλλάξουν. 

Οι μεταρρυθμίσεις που ήταν πάντα η (καυτή πατάτα)
και κανείς από τους κυβερνώντες εδώ και δεκαετίες δεν
είχε την τόλμη να την αγγίξει και όλοι ξέρουμε γιατί,  θα
πρέπει να είναι το μεγάλο της μέλημα της κυβέρνησης αν
θέλει να επιβιώσει. Αν λοιπόν πράγματι η κυβέρνηση
θέλει να δώσει ώθηση στη χώρα, να τη βγάλει από το
(λάκκο με τα φίδια)και να την απομακρύνει από κάθε
κίνδυνο που την απειλεί, θα πρέπει από σήμερα κιόλας
να πατήσει το διακόπτη στη  σχεδόν σκουριασμένη
μηχανή της παραγωγικότητας, να βάλει μπρος στις μετα-
ρρυθμίσεις, για να αρχίσει  να γεμίζει ξανά ο κουμπαράς
της οικονομίας.                                            

Οι νόμοι θα πρέπει να μπουν ξανά σε ισχύει και να
αρχίσουν να εφαρμόζονται δίκαια, δεν θα πρέπει επ’
ουδενή  λόγο να ακολουθηθεί εκείνο το παλαιό σύστημα

των γνωστών κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα τις
προηγούμενες δεκαετίες , ο λαός θα πρέπει να έχει την
ίδια μεταχείριση με τους μέχρι σήμερα ανέγγιχτους,
(έχοντες και κατέχοντες) και για την ακρίβεια εκείνοι θα
πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με το λαό.  Ο κάθε
νόμος που αφορά πηγή εσόδων για το κράτος δε θα
πρέπει να έχει καμία απολύτως παρομοίωση  με αυτόν

που περιέγραψε ο   αρχαίος  Σκύθης, Φιλόσοφος Ανάχα-
ρσις,  ο οποίος έλεγε: << Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της
αράχνης. Οι μικρές μύγες πιάνονται, ενώ οι μεγάλες
σχίζουν το δίχτυ και φεύγουν>>. Ο κάθε νόμος λοιπόν θα
πρέπει να εφαρμοστεί επ’ ακριβώς και να ισχύσει για
όλους και για όλες.                                                                               

ΜΟΝΤΕΛΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ένα μοντέλο η μία πρακτική αν θέλετε, είναι αυτή που

ακολουθείτε στη Δανία, το 60% των εισοδήματος του
κάθε Δανού φορολογούμενου πηγαίνει στο κράτος και
δεν  είναι διόλου τυχαίο που οι Δανοί φορολογούμενοι
σπεύδουν από την πρώτη κιόλας μέρα που λαμβάνουν
το εκκαθαριστικό να πληρώσουν το φόρο που αναλογεί
στον καθένα τους.                       

-Μακάκες είναι;   Θα αναρωτηθείτε και εσείς φίλοι μου,
όπως είχα αναρωτηθεί και εγώ κάποτε πριν ενημερωθώ
για το τι προσφέρει το Ευρωπαϊκό κράτος της Δανίας
στους πολίτες του. Αλήθεια λέω, γιατί κ’ εγώ όπως κ’
εσείς φίλοι μου σε όλη μου τη ζωή παλεύω με το
σύστημα και για να κρατώ τις όποιες ισορροπίες αναγ-
κάζομαι να ρυθμίζω και να επιμηκύνω τα χρέη μου,  είτε
προς τα ασφαλιστικά ταμεία,  είτε προς το δημόσιο κάθε
φορά που μου δίνετε η ευκαιρία.

Όχι δεν είναι (μακάκες) οι Δανοί,  είναι ένας λαός ο
οποίος απαριθμείται σε  πληθυσμό 5.5  εκατομμυρίων,
πανέξυπνος λαός, τυπικός στις υποχρεώσεις του και
πάνω από όλα είναι ένας λαός που περνά το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ζωής του με την οικογένεια. Το προσδόκι-
μο της ζωής των Δανών ξεπερνά τα 80 χρόνια, χρόνια
όμως που δεν πλήττονται ούτε από άγχος (στρες,) ούτε
από μιζέρια ούτε από δυστυχία. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Δανέζικου λαού είναι η
εμπιστοσύνη του  απέναντι στην πολιτειακή εξουσία,
τους κρατικούς θεσμούς, την ύπαρξη της κοινωνικής δια-

σφάλισης και η άριστη ποιότ-
ητα των ενδιάμεσων κοινω-
νιολογικών σχέσεων. 

Το φορολογικό σύστημα
των Δανών δεν είναι βάρβαρο

όπως φαντάζει στην πρώτη ματιά είναι, ένα σύστημα
πολύ καλά ισορροπημένο και πολύ δίκαιο. Ένα μεγάλο
πλεονέκτημα για τη Δανία είναι το γεγονός ότι οι πολιτι-
κοί της δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως ομοιότητα
τους πολιτικούς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, η της
Ρουμανίας, χώρες της ΕΕ και αυτές που όμως είναι

πρώτες στη λίστα της διαφθοράς. 
Η Δανία αν και είναι μέλος της ΕΕ από

το 1973, -έχει ενταχθεί 8 χρόνια νωρίτε-
ρα από την Ελλάδα- καταφέρνει όμως
ακόμα και σήμερα, -και τα καταφέρνει
μια χαρά- να λειτουργεί με το δικό της
νόμισμα που είναι η Δανική Κορώνα
(krone) νόμισμα το οποίο χρονολογείτε
από το 1873.

Οι κακόγλωσσες βέβαια εδώ στην
Ελλάδα πάντα έχουν να πουν κάτι κακό
η στραβό για την ιδιωτική τους ζωή,
όταν αναφέρονται σε αξιωματούχους οι
οποίοι είναι άψογοι στα καθήκοντα τους
για τους λασπώσουν. Ο νυν πρωθυπο-
υργός της Δανίας  Λαρς Λόκε Ράσμου-
σεν (Lars Løkke Rasmussen,) λένε ότι
είναι γλεντζές και ξοδεύει τα λεφτά του
σε ακριβά κοστούμια και γραβάτες, η
προκάτοχη του πρωθυπουργός Χέλε
Τόρινινγκ Σμιτ (Helle Thorning-

Schmidt,) ήταν σέξι και ξεμυάλισε μέχρι και τον Πλαν-
ητάρχη και κάτι παρόμοιες μακακίες, για το Σημίτη όμως
τον τέως  (μέγα) πρωθυπουργό  της χώρας μας που μας
έχωσε με ψευδή στοιχεία στην ΟΝΕ δε λένε τίποτα. Και
εντάξει να μην πουν ότι η χώρα δεν τηρούσε καμία
προϋπόθεση σύμφωνα με τη  συνθήκη του Μάαστριχτ
(συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση), η οποία καθόρισε
και τους θεμελιώδεις κανόνες για την εισαγωγή του ευρώ
στις χώρες της ΕΕ. 

Με πια κριτήρια μας έχωσε άρον-άρον ο τότε πρωθυ-
πουργός στην ΟΝΕ; Είχαμε μήπως σταθερό πληθωρι-
σμό; Είχαμε στα θησαυροφυλάκια χρυσό που διατηρ-
ούσε τη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών; Η
μήπως τα δημόσια οικονομικά μας ήταν υγιή και τα ήξερε
μόνο ο Σημίτης και το σινάφι του χωρίς να τα γνωρίζει
κανένας άλλος; 

Δεν πρέπει όμως να μας πουν που βρίσκεται ο χρυσός
της Ελλάδας ο οποίος αρχικά ήταν νομίσματα και
πλακίδια που αργότερα μεταμορφώθηκε σε ράβδους και
που σήμερα κανένας Έλληνας δεν γνωρίζει σε ποιες τσέ-
πες κρύβεται; Ψιλά γράμματα και ποιος να τα διαβάσει,
δε βαριέσαι λένε όλοι και το κακό πάει λέγοντας.

Για να κλείσω όμως με τους Δανούς και την πολιτική
τους  θα σημειώσω και τούτο, από την στιγμή που γεννι-
έται ο Δανός-Δανή αναλαμβάνει το κράτος, φυσικά η παι-
δεία ξεκινά από το σπίτι αφού το 80% του πληθυσμού
των Δανών έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ, η μόρφωση
έρχεται με τη σειρά της, νήπια, πρωτοβάθμια, δευτερο-
βάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πάντα δωρεάν, το
σύστημα της υγείας ένα από τα τελειότερα του πλανήτη,
το σύστημα της εργασίας, ένας από τους λίγους λαούς
στον κόσμο που πάει για δουλειά και χαίρεται, όσο για
τους ανέργους Δανούς
αμείβονται καλύτερα και

Η λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΕΛΙΔΑ.14
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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
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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.

«Βροχή» καταγγελιών στον
Συνήγορο του Καταναλωτή για
παραπλάνηση από εταιρείες

Εκατοντάδες αναφορές έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες από καταναλωτές
αγαθών και υπηρεσιών ο "Συνήγορος του πολίτη" για παραπλάνηση και αθέμι-
τες πρακτικές που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες για την προώθηση και

πώληση προιόντων η υπηρεσιών τους.
Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες που αφορούν σε αγορές κατανα-

λωτικών αγαθών (είδη ένδυσης και υπόδησης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ.) αυξήθηκαν, σε σχέσυ με πέρυσι, κατά 60%, για
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κινητή τηλεφωνία, internet) κατά 35% και χρηματοπιστωτι-
κές υπηρεσίες κατά 16%.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με
σχετικές καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή αφορούσαν:

(α) την ποιότητα των αγαθών (ελαττωματικά αγαθά ή αγαθά που δεν ανταποκρίνον-

ται στην παραγγελία του καταναλωτή και στη σύμβαση πώλησης),
(β) την παράδοση/παροχή των αγαθών (αγαθά που δεν παραδίδονται καθόλου ή που

παραδίδονται στον καταναλωτή μερικώς ή και με μεγάλες καθυστερήσεις),
(γ) οικονομικές διαφορές (εσφαλμένους λογαριασμούς, αδικαιολόγητες ή αδιαφανείς

τιμολογήσεις, διαδικασίες είσπραξης χρεών, αιφνίδιες αλλαγές στον συνήθη τρόπο
χρέωσης)

και (δ) θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων (πλημμελή ή ελλιπή προσυμβα-
τική ενημέρωση, μονομερής τροποποίηση όρων, εμπόδια στην άσκηση υπαναχώρη-
σης, ανικανοποίητα αιτήματα καταγγελίας συμβάσεων). 

Παράλληλα, οι καταναλωτές κατήγγειλαν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλαν-
ητικούς όρους ή προϋποθέσεις συναλλαγής, εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη
χρεώσεων, επιθετική πώληση αγαθών ή χωρίς τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή) και
τη μη τήρηση εγγυήσεων (εμπορικών, νομικών).

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφ-
ορών των καταναλωτών με τους προμηθευτές και κατόπιν ικανοποίησης των αιτημάτων
των καταναλωτών, έχει επιστραφεί στους τελευταίους ποσό ύψους 31.562.682 ευρώ
στα χρόνια λειτουργίας του θεσμού του "Συνηγόρου του Καταναλωτή".

Περίπου 30.000 τζιχαντιστές από το 2011

Προστασία των
σ υ ν ό ρ ω ν ,
α ν τ α λ λ α γ ή

μυστικών πληροφοριών
και ενίσχυση της αντιτρο-
μοκρατικής νομοθεσίας.
Μία σειρά από ενέργειες
στο πλαίσιο της διεθνούς
προσπάθειας τον τελευ-
ταίο χρόνο να αποδυνα-
μωθεί το Ισλαμικό Κρά-
τος, η οποία όμως απο-
δεικνύεται περίτρανα
α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή :
σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας, παρά τις αεροπορικές
επιθέσεις τού υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους
περίπου 10.000 τζιχαντιστές, η οργάνωση αναπληρώνει τα μέλη της με έναν μέσο όρο
1.000 τον μήνα. 

Σε έναν απολογισμό που ξεκινάει από το 2011, η έκθεση των υπηρεσιών πληροφορ-
ιών των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύεται στους New York Times, κάνει λόγο για περίπου
30.000 ξένους από 100 χώρες που άφησαν πίσω τη ζωή τους για να περάσουν στη
Συρία και οι περισσότεροι από αυτούς να ενταχθούν στους κόλπους του Ισλαμικού Κρά-
τους. 

Ανάμεσα σε εκείνους που ενεπλάκησαν - ή εν πάση περιπτώσει το προσπάθησαν -
στις συγκρούσεις σε Ιράκ και Συρία περιλαμβάνονται περισσότεροι από 250 Αμερικα-
νούς, όταν πέρσι δεν ξεπερνούσαν τους 100, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρε-
σιών ασφαλείας. 

Έναν πρώτο απολογισμό της διεθνούς εκστρατείας για την καταπολέμηση του Ισλα-
μικού Κράτους, που επί έναν χρόνο περίπου ελέγχει μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της
Συρίας, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη στα Ηνωμένα Έθνη ο αμερικανός πρόεδρος.
Μεταξύ άλλων, ο Μπαράκ Ομπάμα θα πρέπει να αναφερθεί στις ζοφερές αυτές εκτιμή-
σεις των 30.000 ξένων τζιχαντιστών από το 2011, τη στιγμή που ακριβώς έναν χρόνο
πριν, οι ίδιοι αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι οι ξένοι που θα στρατολογούνταν
στην ISIS δεν θα ξεπερνούσαν τις 15.000. 

Η αδυναμία της παγκόσμιας προσπάθειας να αναχαιτιστεί το Ισλαμικό Κράτος παίρ-
νει άλλο βάρος εν μέσω της προσφυγικής κρίσης που εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Δεκά-
δες χιλιάδες από τους πρόσφυγες που διασχίζουν τη Μεσόγειο ή προσπαθούν με κάθε
τρόπο να φθάσουν στη Δυτική Ευρώπη είναι άνθρωποι που αναζητούν μία ασφαλή διέ-
ξοδο από τη βία στη Συρία και την καταπίεση στις περιοχές που ελέγχουν οι τζιχαντι-
στές. 
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Προ των πυλών ο οδικός χάρτης
για τη διοικητική μεταρρύθμιση

Μισθολόγιο, κιν-
η τ ι κ ό τ η τ α ,
αξιολόγηση και

επιλογή στελεχών είναι
τα βασικά σημεία του
Συνολικού Σχεδίου για τη
Διοικητική Μεταρρύθμιση
που επεξεργάζονται
κυβέρνηση και Κομισιόν
και το οποίο αποτελεί τον
οδικό χάρτη για τις αλλα-
γές στο Δημόσιο τα επό-
μενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το Βήμα
της Κυριακής, στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών τονίζουν πως «έρχονται με ταχείς
ρυθμούς νομοσχέδια και πλέον θα μιλάμε όχι γενικά αλλά με συγκεκριμένο χρονικό
ορίζοντα για όλα».

Στο Σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις προτεραιότητες κατά της γραφειοκρατίας: 
περαιτέρω απλούστευση της νομοθεσίας με στόχο την άρση των διοικητικών βαρών
ενίσχυση του δικτύου των ΚΕΠ και της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ
ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη
επέκταση της ηλεκτρονικής υπογραφής.
Επίσης, προβλέπεται η μείωση του λειτουργικού κόστους (εκτός μισθολογικών

δαπανών). Η συμφωνία με την ΕΕ εστιάζει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτο-
υργίας της δημόσιας διοίκησης, με προτεραιότητα στις δαπάνες των επικοινωνιών και
των λειτουργικών εξόδων στις κρατικές υπηρεσίες, όπως αυτοκίνητα, προμήθειες κ.ά.
Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω εξοικονόμηση προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθούν πόροι σε τομείς που αξιολογούνται ως προτεραιότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες τεχνολογίες και προβλέπονται ειδικά έργα πληρο-
φορικής (έξυπνες κάρτες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες, διεπαφή χρήστη).

Μόνιμη κινητικότητα
Το σύστημα μόνιμης κινητικότητας διαμορφώνεται εφεξής με πλαίσιο την περιγραφή

θέσεων εργασίας και στόχο τη βελτίωση της κατανομής και της διαχείρισης των ανθ-
ρώπινων πόρων. Το νέο σύστημα κινητικότητας συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας («εσωτερι-
κή αγορά Εργασίας») και τον σχεδιασμό δράσης για εθελοντική μετακίνηση. 

Αξιολόγηση και νέο μισθολόγιο
Η οριστικοποίηση της αναδιοργάνωσης των διοικητικών δομών, με βάση μεταξύ

άλλων τα κατάλληλα σχέδια στελέχωσης, τίθεται σε προτεραιότητα. Περιλαμβάνεται, δε,
και ο «εξορθολογισμός των διοικητικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με
τις αρχές της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης».

Η αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος επιλογής στελεχών αναφέρεται σαφώς
ότι αποτελεί προϋπόθεση για τον στρατηγικό στόχο της «απολιτικοποίησης» και μιας
διοίκησης με επιχειρησιακή ικανότητα, προσανατολισμένης στην επίτευξη στόχων. Ήδη
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή
σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση, στοχοθεσία και επιλογή στελεχών και προϊσταμένων
της διοίκησης, το οποίο είχε δοθεί σε διαβούλευση από το καλοκαίρι και έρχεται με τρο-
ποποιήσεις.

Επίσης, τίθενται τα θεσμικά θεμέλια για τον τρόπο επιλογής («άριστοι») γενικών γραμ-
ματέων σε υπουργεία και επικεφαλής σε οργανισμούς ενώ αναδεικνύεται ότι για τις απο-
λαβές ανώτατων στελεχών υπάρχει πρόβλεψη σύνδεσής τους με αξιολόγηση των
επιδόσεών τους.

Παράλληλα, κλειδί στην καθιέρωση νέου μισθολογίου είναι τα ανώτατα όρια για το
μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα που
συνδέονται με την επίτευξη των φορολογικών στόχων. Στόχος τίθεται να διασφαλίζεται
μια φθίνουσα πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ, κατά την περίοδο
2016-19. Το νέο σύστημα προβλέπει κίνητρα για «την προσέλκυση, διατήρηση και παρ-
οχή κινήτρων στους καλύτερους υπαλλήλους», αλλά και μηχανισμό σύνδεσης των
μισθών με την «ικανότητα» και την «απόδοση». 

Ως χρόνος έναρξης του νέου συστήματος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2016 και ήδη πολ-
λοί εφιστούν την προσοχή μεταξύ άλλων στο ότι η μείωση του ΑΕΠ θα σημάνει και μείω-
ση των μισθολογικών δαπανών και κατ' επέκταση ενδεχομένως και μείωση των μισθών.
Επίσης, εκ των ων ουκ άνευ είναι η μείωση του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστος» -
υπερωρίες, οδοιπορικά, εκτός έδρας.

Καλαμάτα: Συνελήφθησαν αλλοδαποί που
επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα

Με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα επεχείρησαν χθες το πρωί να ταξιδέψουν, από
τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, για τη Στοκχόλμη, ένας 32χρονος Παλαι-
στίνιος και δύο ακόμη αλλοδαπές, υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 51 και 72 ετών

αντίστοιχα.
Οι εν λόγω συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλα-

μάτας, για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας για
τους αλλοδαπούς.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο διαβατήρια και ένα
δελτίο ταυτότητας γαλλικών αρχών.

Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφ-
αλείας Καλαμάτας.

Έπεσε από καρότσα φορτηγού και
σκοτώθηκε

Ένας 66χρονος Αλβανός έχασε την ζωή
του πέφτοντας από την καρότσα φορτ-
ηγού στο δρόμο για το Σούλι Κορι-

νθίας.
Ειδικότερα, στην επαρχιακή οδό Μέγα Βάλτου

- Σουλίου Κορινθίας, ο άτυχος 66χρονος, ο
οποίος επέβαινε στη καρότσα του αυτοκινήτου,
που οδηγούσε 40χρονος, έπεσε από την καρό-
τσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Κιάτου.

Γεννηματά: Η λεηλασία του πολιτικού
χώρου του ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει οριστικά

ΗΦώφη Γεννημα-
τά σε δήλωσή
της σε ιστο-

σελίδα έστειλε μήνυμα
ότι «η λεηλασία του πολι-
τικού χώρου του ΠΑΣΟΚ
έχει τελειώσει οριστικά»,
επιμένοντας ότι η επίδο-
ση της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης στις εκλο-
γές της 20ης Σεπτεμ-
βρίου «δημιουργεί μια
νέα δυναμική για την
ανασυγκρότηση της Κεν-
τροαριστεράς, του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού και της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρ-
ατίας».

Παράλληλα απευθύνει μήνυμα συνεργασίας τονίζοντας ότι «πιστεύουμε πως κανένας
μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα τόσο οξυμένα προβλήματα του τόπου».

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του να περιχαρ-
ακωθεί «σε μια ισχνή κομματική πλειοψηφία και σε συνεργασία με τους αγαπητούς του
ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ» ενώ για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα της λέει ότι «θα
ασκήσουμε μια αυστηρή αλλά αξιόπιστη και προγραμματική αντιπολίτευση, με ουσια-
στική κριτική, με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις».

Νέα τραγωδία με 17 πρόσφυγες νεκρούς
- Ευτυχής κατάληξη για 7 αγνοούμενους

Δεν έχει τέλος
το προσφυ-
γικό δράμα.

Νέες ιστορίες ανθ-
ρώπων απελπισμέ-
νων που αποτολμούν
το επικίνδυνο ταξίδι,
άλλες τραγικές, άλλες
ελπιδοφόρες, βλέ-
πουν καθημερινά το
φως της δημοσιότ-
ητας. Σχεδόν 4000
πρόσφυγες και μετα-
νάστες έφτασαν σήμε-
ρα στο Λιμάνι του Πει-
ραιά με δύο πλοία από
τη Μυτιλήνη.

Νέα τραγωδία με πρόσφυγες στο Αιγαίο, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης:
Σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ, 17 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα τουρ-

κικά παράλια, τα ξημερώματα. Είχαν αποπλεύσει από την Αλικαρνασσό με προορισμό
τη Λέρο. 37 άτομα επέβαιναν συνολικά στο σκάφος, εκ των οποίων διασώθηκαν τα 20
από το τουρκικό λιμενικό. 

Εντωμεταξύ σώοι περισυλλέγησαν και οδηγήθηκαν στα τουρκικά παράλια οι επτά
μετανάστες (μία γυναίκα και έξι άνδρες) που αγνοούνταν από την Παρασκευή οπότε και
ανετράπη το σκάφος στο οποίο επέβαιναν με κατεύθυνση την Κω. Οι επτά διασώθηκαν
από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Στο σκάφος επέβαινε ακόμα ένας μετανάστης ο οποίος περισυλλέγη σε ελληνικά χωρ-
ικά ύδατα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κω και Καλόλιμνου, από Έλληνα ψαρά με το
αλιευτικό του σκάφος.

Έτσι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή που πραγματοποιούσαν τρία πλωτά του λιμε-
νικού σταμάτησαν.

Στο μεταξύ στο λιμάνι του Πειραιά έφθασαν σήμερα από τη Μυτιλήνη το καταμαράν
«tera jet» και το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «blue star patmos» μεταφέροντας συνο-
λικά 3.875 πρόσφυγες και μετανάστες.
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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

από τους άεργους της
Γερμανίας της χώρας που

φημίζεται ότι το σύστημα της στο χώρο της ανεργίας είναι
ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.                        

Αν δε θέλουμε να ταξιδέψουμε όμως τόσο μακριά –για
να ξεσηκώσουμε ιδέες- μη τυχών και ξοδευτούμε, μπορ-
ούμε να κάνουμε μια βόλτα στη γειτονική Τουρκία. Την
είχανε κατηγορήσει κάποτε δικοί μας πολιτικοί λέγοντας
πως η χώρα αναπτύσσεται με μαύρο χρήμα!!! Ποιοι οι
Έλληνες  μίλησαν και κατηγορήσαν
τους Τούρκους. Δηλαδή αν αποφάσι-
ζαν οι Τούρκοι να μιλήσουν για τους
Έλληνες τι θα έπρεπε να πουν;

Από ιδία πείρα και μόνο αυτό που
έχω να πω για τη γειτονική χώρα είναι
ότι αξίζει τον κόπο να αντιγράψει
κανείς το φορολογικό τους σύστημα
και να είναι σίγουρος ότι δε θα βγει
χαμένος. 8% ΦΠΑ στην εστίαση και
όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, οι
μικρές επιχειρήσεις ανθίζουν
συνεχώς διότι ο συντελεστής της
φορολόγησης τους δεν έχει καμία
σχέση με το δικό μας που κατακρε-
ούργησε όλα τα μικρομάγαζα και τις
μικροεπιχειρήσεις και δεν μπορεί να
αμφισβητήσει κανείς ότι αυτά και
μόνο προσέφεραν ένα μεγάλο μέρος
στα έσοδα του κράτους.

Δεν γεμίζει ο κουμπαράς με πρό-
στιμα, δεν αυξάνονται τα έσοδα με 23% ΦΠΑ στα φροντι-
στήρια και τα ιδιωτικά ιδρύματα, ούτε μαζεύονται λεφτά
σημειώνοντας παραβάσεις το ΣΔΟΕ γιατί ο τυροπιτάς δεν
έκοψε απόδειξη για την τυρόπιτα.                                        

Ξέχωρα από το τι κάνει το κράτος της Δανίας και ο
λαός της είναι ευτυχισμένος, η πως αναπτύσσετε η
Τουρκία και τουλάχιστον όλοι οι νέοι εκεί έχουν δουλειά,
εδώ στη δική μας χώρα χρειάζεται κάποιος να βάλει τάξη
στα οικονομικά που προέρχονται από το εσωτερικό, για
να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο
φορολογικό σύστημα πάνω από όλα δίκαιο, οπωσδήποτε
σταθερό και με υπόσχεση από τη νέα κυβέρνηση ότι θα

έχει διάρκεια τουλάχιστον σε βάθος τετραετίας για να μη
φοβάται κανείς από το εσωτερικό να επενδύσει. Αυτό που
συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες στο χώρο των μικρών
επιχειρήσεων δεν πρέπει να συνεχιστεί, το φαινόμενο
(τρομοκρατία) στα μικρομάγαζα για το κλείσιμο των βιβ-
λίων είναι τελείως τρελό, ο (μπαμπούλας) το ΣΔΟΕ ακόμα
χειρότερο, αν δε δοθούν κίνητρα στους μαγαζάτορες,
μείωση του συντελεστή φορολόγησης, αν δε μειωθεί ο
ΦΠΑ, αν δεν ελαχιστοποιηθούν  τα χαράτσια κλπ, δεν θα

σταματήσει το κρυφτούλι της φοροδιαφυγής και ο χαμέ-
νος που θα κλείνει τα μάτια για να κρύβονται οι υπόλοιποι
θα είναι το κράτος

Ένα μικρό παράδειγμα θα αναφέρω πριν κλείσω το
θέμα αυτό που αφορούσε  την οικονομία. Κάποιος καλοθ-
ελητής συμπατριώτης μας έκανε μια καταγγελία στο
ΣΔΟΕ λέγοντας ότι στην περιοχή που κατοικεί δραστηρ-
ιοποιούνται πολλές μικρές επιχειρήσεις και οι περισσότε-
ρες από αυτές δεν εκδίδουν αποδείξεις όταν συναλλάσ-
σονται με τους πελάτες τους. 

Το ΣΔΟΕ ως είχε υποχρέωση πήγε στην περιοχή που

είχε υποδειχθεί για έλεγχο, μπήκε σε ένα κατάστημα και
σημείωσε μια παράβαση 500 ευρώ για ένα αναψυκτικό
που δεν είχε κοπεί απόδειξη, όταν μετά από ώρες εξαν-
τλητικών επισκέψεων οι τρεις υπάλληλοι αποφάσισαν να
εγκαταλείψουν την προσπάθεια αφού σε όποιο κατά-
στημα έμπαιναν οι ταμιακές έβγαζαν καπνούς από τη
χρήση, στον κορβανά τους είχαν μόνο το πρώτο πεντα-
κοσάρικο.

Τι είχε συμβεί άραγε; Θα σας πω εγώ, ο Ελληνικός
λαός έχει μεγάλη ιστορία στο θέμα αυτό, -
αν εξαιρέσουμε κάποιους ρουφιάνους
μερικούς λαμόγους και ορισμένους μακά-
κες- οι υπόλοιποι που ξεπερνούν τα 8 εκα-
τομμύρια σε πληθυσμό όταν βρεθούν σε
κίνδυνο γίνονται μια γροθιά. Έτσι έγινε
εκείνη την ημέρα σε εκείνη την περιοχή
όλοι οι καταστηματάρχες έγιναν ένα, ένα
(σύρμα) έπεσε και οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ
έφυγαν άπραγοι δίχως καλά-καλά να
έχουν καλύψει τα δικά τους έξοδα, εκτός
έδρας, καύσιμα, μεροκάματα κλπ, πως να
βγει έτσι κέρδος για το κράτος;                        

Τα παραδείγματα μου είναι γνωστά σε
όλους και μη πει κανείς ότι δε συμβαίνει
έτσι, και οι παροιμίες τις οποίες πολλές
φορές αναφέρω και αυτές είναι γνωστές
όπως αυτή τώρα που λέει <<ότι το ψάρι
από το κεφάλι βρωμάει>> αν δεν φτιάξει
το κράτος αν δεν διορθωθούν πράγματα
που οι κυβερνώντες υποσχέθηκαν τίποτα

δε θα αλλάξει, η οικονομία μας θα μπει σε σωστό δρόμο
μόνο όταν οι πολιτικοί αφουγκραστούν τις φωνές του
λαού και απεξαρτοποιηθούν από τους επιστήμονες τύπου
Βαρουφάκη (δανείστηκα το όνομα) για τη σύγκριση. 

Τέλος θα αναγράψω και τούτο που είχε πει κάποτε ένας
αλλοδαπός συνάδελφος των πολιτικών της χώρας μας
και αφορά τη νέα κυβέρνηση. Ο πιο σημαντικός για τους
Αμερικανούς πρόεδρος, ο Αβραάμ Λίνκολν (Abraham
Lincoln) 1860-1865 είχε πει το εξής γνωμικό:   <<Μπορ-
είς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον
καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό>>.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ.9
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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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