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Τέλος ο μειω-
μένος ΦΠΑ σε
Ρόδο, Πάρο,
Νάξο, Μύκο-

νο, Σαντορίνη

Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύρ-

γου, που αφορά στα
τεράστια κενά σε Εκπαι-

δευτικούς, σε πάρα
πολλά Σχολεία 

της πόλης.

Άμεση ανάκληση των 
capital controls
ζητά ο επιχειρ-

ηματικός κόσμος

Τα νέα όρια
ηλικίας - Τι αλλά-

ζει για όσους
συνταξιοδο-

τούνται με διατά-
ξεις περί 35ετίας

Πραγματοποιήθηκε το πολιτι-
στικό θεατρικό διήμερο για τα
παιδιά Ρομά στο Βλυχό και το
Ζεφύρι με τη στήριξη της Αντι-
περιφέρειας Δυτικής Αττικής

Συγκινητική η ανταπόκριση των
πολιτών του Ιλίου στο κάλεσμα της

«Αλληλέγγυας Πόλης»

Ιστορική ανακάλυψη νερού
σε υγρή μορφή στον Άρη

ΝΔ: Ανεπάρκεια, υποκρισία ή καθ’
έξη πολιτική εξαπάτηση;

Μαξίμου: Δεν περιμέναμε τίποτα περισσότερο
από ένα κόμμα με ιδεολογία την εθελοδουλία
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Εκτός από τα ανω-
τέρω έγγραφα των
κοινοπραξιών, περ-

ιήλθαν σε γνώση
της Διοίκησης του

ΕΔΣΝΑ, και αγωγές
κοινοπραξιών, με τις

οποίες ζητείται η
καταβολή τόκων

υπερημερίας, ύψους
2.680.702,14 ευρώ ! 

Σ�ë. 3



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος

Δημοκρατίας 50, 2105580394

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη 

Πάρνηθος 95, 2102445975

Άνω Λιόσια
Χρονακόπουλος Κωνσταντίνος Β. Αγίου Κων-

σταντίνου 4, 2102316673

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ.

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

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 65%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Οσίου Κυριακού του
Αναχωρητού

Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα

Το βασικό πρόβλημα ήταν
ότι βρέθηκε σε άγνωστα
νερά, αναγκασμένος να

συζητήσει πρώτη φορά στα σοβα-
ρά -χωρίς συνθήματα και
περίτεχνες κορώνες- για τις οικονο-
μικές προοπτικές της χώρας.

Ήταν κι εκείνο το γέλιο των παρ-
ιστάμενων πολιτικών, επενδυτών
και διαμορφωτών της κοινής
γνώμης... 

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας ήταν τρα-
γικός στην συνομιλία του με τον
Μπιλ Κλίντον κατά την διάρκεια του
10oυ ετήσιου συνέδριό του Clinton
Global Initiative που έγινε την Κυρ-
ιακή (27.9.2015).

Αμήχανος, αδυνατούσε να απαν-
τήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
του πρώην προέδρου των ΗΠΑ·
ερωτήσεις, μάλιστα, που ήταν χαλαρές πάσες για να σκο-
ράρει ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Αν δειπνήσω με ανθ-
ρώπους που αγαπούν την Ελλάδα και θα ήθελαν να
επενδύσουν εκεί, που θέλετε να τους ζητήσω να επεν-
δύσουν; Έχετε κατάλογο επιθυμητών επενδύσεων;»,
ρώτησε ο Κλίντον και ο Έλληνας πρωθυπουργός μουρ-
μούρισε κάποια μπερδεμένα για τους παριστάμενους
επενδυτές (κάποιοι υπολογίζουν ότι η συνολική περιου-
σία όσων άκουσαν και γέλασαν με τον κ. Τσίπρα στο
ξενοδοχείο Σέρατον της Νέας Υόρκης ξεπερνά τα 100
δισ. ευρώ). Τι θα μπορούσε να τους πει; Για τις πρωτο-
βουλίες του κ. Σκουρλέτη στις Σκουριές ή για τις επιθέ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε -μα κάθε...- επένδυση στην
Ελλάδα;

Δεν ήταν τα αγγλικά η βασική αναπηρία του κ. Τσίπρα.
Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι βρέθηκε σε άγνωστα νερά,
αναγκασμένος να συζητήσει πρώτη φορά στα σοβαρά -
χωρίς συνθήματα και περίτεχνες κορώνες- για τις οικο-
νομικές προοπτικές της χώρας. Κι αυτός απάντησε
τσάτρα-πάτρα, όπως μίλησε στην Λάρισα· λίγο κρασί,
λίγο θάλασσα και τα αγόρια και κορίτσια που αποτελούν
τον μεγαλύτερο πλουτοπαραγωγικό πόρο της χώρας. Το
βασικό πρόβλημα του κ. Τσίπρα και ολόκληρου του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν κατανοούν το διεθνές περιβάλλον

στο οποίο είναι αναγκασμένη να βαδίσει η χώρα. Αυτό
φάνηκε και στην επτάμηνη καταστροφική διαπραγμάτευ-
ση αλλά και στις πολλές και συνεχιζόμενες δηλώσεις
υπουργών για αναπαλαίωση των πάντων.

Παραμονές των εκλογών του Ιανουαρίου γράφαμε ότι
«αύριο οι Ελληνες, κατά πάσα πιθανότητα, θα εκλέξουν
τον πρώτο πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης που δεν
έζησε ποτέ στο εξωτερικό. Το ευτύχημα είναι ότι ο κ.
Αλέξης Τσίπρας, όπως απέδειξε με τα αγγλικά του, μαθ-
αίνει γρήγορα. Ας ελπίσουμε ότι θα καλύψει εξίσου
ταχύρρυθμα τα κενά της Ιστορίας, που πιθανώς έχει,
λόγω καταλήψεων στη νιότη του. Κανείς όμως δεν πρέ-
πει να ξεχνά ότι ενώ “πράγματα πολλά έξω να κάμω
είχον. // A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. //
Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. //
Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω”. Κ. Π.
Καβάφης, “Τα τείχη”» («Ακούσαμε ποτέ κρότον κτι-
στών;», Καθημερινή 24.1.2015)

Η Ελλάδα κλείστηκε λίγο περισσότερο απ' έξω. Το
γέλιο των παριστάμενων στην εμφανή αμηχανία του κ.
Τσίπρα να απαντήσει, μπορεί να ήταν κοροϊδευτικό,
μπορεί κι από συμπόνια. Και στις δύο περιπτώσεις πάν-
τως ουδείς θα σκεφτεί μετά από αυτό να επενδύσει στην
χώρα.

Πάσχος Μανδραβέλης

Οι ρυθμίσεις με τις
οποίες το τελευταίο
διάστημα επιχειρεί η

κυβέρνηση να αμβλύνει τις αρν-
ητικές επιπτώσεις της επιβολής
των τραπεζικών περιορισμών, σε
καμία περίπτωση δεν επαρκούν
για την ανεμπόδιστη άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητα,
επισημαίνει ο πρόεδρος της Κεν-
τρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος
Μίχαλος.

Ο επιχειρηματικός κόσμος εκτι-
μά ότι με την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης των
ελληνικών τραπεζών δεν θα
υφίσταται κανένας λόγος για
παραμονή εν ισχύ των κεφαλαι-
ακών περιορισμών, όπως
σημείωσε σε σημερινή του δήλω-
ση ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος
Μίχαλος.

«Η επιβολή των capital controls στην κυριολεξία
“πάγωσε” κάθε επιχειρηματική συναλλαγή, ιδιαίτερα με το
εξωτερικό, ενώ και στο εσωτερικό τα καθημερινά προβ-
λήματα μοιάζουν ανυπέρβλητα», ανέφερε ο κύριος Μίχα-
λος και υπογράμμισε:

«Οι ρυθμίσεις με τις οποίες το τελευταίο διάστημα
επιχειρεί η κυβέρνηση να αμβλύνει τις αρνητικές επι-
πτώσεις της επιβολής των τραπεζικών περιορισμών, σε

καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την ανεμπόδιστη
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Καθώς,
άλλωστε, προβλέπουν τις ελάχιστες διευκολύνσεις για
τους ιδιώτες καταθέτες και τις επιχειρήσεις χωρίς να διευ-
κολύνουν επί της ουσίας τις επιχειρηματικές συναλλα-
γές».

«Η επιμελητηριακή κοινότητα έχει αναπτύξει λεπτομε-
ρώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις,
λόγω των κεφαλαιακών περιορισμών και ζητεί την όσο το
δυνατόν συντομότερη άρση των capital controls», κατέλ-
ηξε ο πρόεδρος των Επιμελητηρίων.

Το γέλιο των επενδυτών και ο κ. Τσίπρας

Άμεση ανάκληση των capital con-
trols ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος
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Έρευνα στον ΕΔΣΝΑ ζητά η Περιφερειάρχης Αττικής σχετικά με τα
αίτια πρόκλησης τόκων υπερημερίας σε βάρος της περιουσίας του

Τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(ΣΕΕΔΔ) ζήτησε η Περιφερειάρχης

Αττικής, Ρένα Δούρου, για την έρευνα στον
ΕΔΣΝΑ σχετικά με τα αίτια πρόκλησης αδικαι-
ολόγητα υψηλών τόκων υπερημερίας σε βάρος
της περιουσίας του κατά συνέπεια σε βάρος
του δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα το ιστορικό έχει ως εξής:
Κατατέθηκαν στη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ

έγγραφα κοινοπραξιών που αφορούσαν σε
συμβάσεις που είχε συνάψει ο Σύνδεσμος  με
αυτές, με τα οποία οι εν λόγω κοινοπραξίες
ζητούσαν την άμεση πληρωμή τόκων υπερ-
ημερίας, συνολικού ποσού σχεδόν 9 εκατομ-
μυρίων ευρώ (!) προς όφελος των κοινοπρα-
ξιών και σε βάρος του ΕΔΣΝΑ. Η Διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ ζήτησε άμεσα ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και διαπίστωσε ότι οι τόκοι
υπερημερίας προέκυψαν από την υπερβολική καθυστέρηση πληρωμής πιστοποιήσεων από συμβάσεις με αποτέλε-
σμα την πρόκληση τοκοφορίας με το δυσθεώρητο επιτόκιο υπερημερίας 7.4 με 8.5%! 

Εκτός από τα ανωτέρω έγγραφα των κοινοπραξιών, περιήλθαν σε γνώση της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, και αγωγές
κοινοπραξιών, με τις οποίες ζητείται η καταβολή τόκων υπερημερίας, ύψους 2.680.702,14 ευρώ ! 

Τα παραπάνω προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα στη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, πρόεδρος του οποίου είναι η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, καθώς και υπόνοιες ως προς τη σκοπιμότητα της υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδο-
ση από την Υπηρεσία των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και εξόφλησής τους με συνέπεια την πρόκ-
ληση υπερβολικών ποσών τόκων υπερημερίας.  Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, με εντολή της, ζήτησε από
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει αμέσως σε μια αρχική επισκόπηση των
στοιχείων, βάσει των τηρούμενων αρχείων του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τη βασιμότητα των
ισχυρισμών των κοινοπραξιών. Επίσης ζήτησε: α) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα υπόλοιπα του ΕΔΣΝΑ
ανά μήνα, β) αναλυτικό πίνακα ανά ανάδοχη κοινοπραξία με τις ημερομηνίες έκδοσης των τιμολογίων από αυτές και
την ημερομηνία έκδοσης από την Υπηρεσία των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) των αντίστοιχων πιστο-
ποιήσεων, προκειμένου να διακριβωθεί η αιτία των καθυστερήσεων και η ενδεχόμενη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας στην
πρόκληση των τόκων υπερημερίας και την οικονομική ζημιά του ΕΔΣΝΑ. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία και τους αναλυτικούς πίνακες, τα οποία παρείχε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΔΣΝΑ, προκύπτει ότι υπάρχει συστηματική και κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση, στην έκδοση των σχετικών χρημα-
τικών ενταλμάτων που αφορούσαν την πληρωμή των ανωτέρω κοινοπραξιών, η οποία τα έτη 2013-2014 μέχρι και τις
28.7.2014, υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος, φθάνει δε και τις 473 ημέρες! 

Με αυτό τον τρόπο (με την αξίωση δηλαδή τόκων υπερημερίας) δημιουργείται οικονομικό όφελος για τους αναδόχο-
υς σε βάρος της περιουσίας του ΕΔΣΝΑ. Το παράδοξο και το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ότι κατά το
χρόνο υποχρέωσης της πληρωμής φαίνεται να υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα στον ΕΔΣΝΑ προκειμένου να μη δημιο-
υργηθεί ή να περιοριστεί η τοκοφορία των απαιτήσεων των αναδόχων!!! Μάλιστα, από αποφάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ κατά τα έτη 2013 - 2014 προκύπτει ότι ήταν απολύτως σε γνώση των μελών της και της προη-
γούμενης Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, η συστηματική πρόκληση των τόκων υπερημερίας μέσω της καθυστέρησης στην
έκδοση των ΧΕΠ με ισόποση ζημιά της περιουσίας του ΕΔΣΝΑ. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, καθηγητή Δημοσθένη Κασσαβέτη, να επιλ-
ηφθεί της έρευνας καθώς και της έκδοσης σχετικού πορίσματος για τη ζημία την οποία έχει υποστεί ο ΕΔΣΝΑ, ποσού
8.988.555,58€, από τη δημιουργία σε βάρος του αξιώσεων για την καταβολή τόκων υπερημερίας από τις αιτίες που
αναφέρονται παραπάνω και να ασκήσει τις αρμοδιότητές του (πειθαρχικές και  ποινικές), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3074/2002. 

Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ασπροπύργου,

που αφορά στα τεράστια κενά σε
Εκπαιδευτικούς, σε πάρα πολλά

Σχολεία της πόλης.
ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπροπύργου, με
ομόφωνη απόφασή του, εκφράζει την έντονη διαμαρτ-
υρία, την οργή και την αγανάκτηση του Λαού της πόλης,
της Δημοτικής Αρχής, και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας

(Εκπαιδευτικοί-Μαθητές-Γονείς), για το γεγονός ότι, με
απόλυτη υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας, τα Σχο-
λεία του Ασπρόπυργου υπολειτουργούν, λόγω έλλειψης
προσωπικού.

Συγκεκριμένα, τα κενά, τούτη την ώρα, δύο εβδομάδες
μετά τον Αγιασμό, ξεπερνούν τις εκατόν πέντε (105)
θέσεις Εκπαιδευτικών, σε δεκατέσσερα (14) Σχολεία του
Ασπρόπυργου, τα οποία αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν
στο ρόλο τους και στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προ-
γράμματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπροπύργου,
καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να καλύψει πάραυ-
τα τα κενά, και να αποκαταστήσει άμεσα την ομαλή λει-
τουργία των Σχολικών Μονάδων της πόλης. Και παράλ-
ληλα, να πράξει ό,τι απαιτείται, ούτως ώστε να διασφαλι-
στούν,  η ομαλή λειτουργία των Σχολείων, αλλά κι εκείνες,
οι αναγκαίες συνθήκες, που θα επιτρέψουν τους Εκπαι-
δευτικούς να επικεντρωθούν στο Μορφωτικό, Παιδαγω-
γικό-Κοινωνικό τους λειτούργημα».

Πραγματοποιήθηκε, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες, το αρχικά σχεδιασμένο σε εξωτερικούς χώρους,
πολιτιστικό θεατρικό διήμερο για τα παιδιά τσιγγάνων, το
Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2015.

Το Σάββατο, η παράσταση «ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΩΝ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο
ΘΕΣΠΙΣ», φιλοξενήθηκε στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων και ψυχαγώγησε περίπου
160 παιδιά και 40 ενήλικες. Η εν λόγω παράσταση απο-
τέλεσε μια ευκαιρία απομάκρυνσης των μικρών παιδιών
από το περιβάλλον βίας και φόβου των τελευταίων εβδο-
μάδων στο Βλυχό, και έκθεσής τους σε ένα πολιτιστικό
περιβάλλον με μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης, συνερ-
γασίας, μη βίας. Στην παράσταση παραβρέθηκαν τα στε-
λέχη του Κέντρου Στήριξης Ρομά Μεγάρων (κ. Μ. Ρήγα,
κ. Β. Φούσκαρη), μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου «Άγιος Χρι-
στόφορος» (κ. Κ. Λιακόπουλος, κ. Κ. Καραγκούνης), ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αθιγγάνων Νεοκτίστων (κ. Γ.
Σούτας), ο Πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών και
Συνεργατών Ελλήνων Ρομ, κ. Κ. Παϊτέρης, ο συνεργάτης
του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Μπουρίκος και εκπρόσωποι
συμβουλευτικών φορέων για θέματα Ρομά.

Την Κυριακή, η παράσταση ««ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΩΝ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο
ΘΕΣΠΙΣ» φιλοξενήθηκε στο Ηπειρώτικο Θέατρο ΖΗΚΑ
στο Ζεφύρι (με υπεύθυνο τον κ. Π. Ζήκα), όπου και εδρ-
εύει η εν λόγω παιδική σκηνή θεάτρου και ψυχαγώγησε
περίπου 150 παιδιά και 50 ενήλικες. Την παράσταση

παρακολούθησαν, επίσης,
γονείς και παιδιά μη Ρομά,
στοιχείο ενθαρρυντικό για την
ανάληψη πρωτοβουλιών μεικ-
τών πολιτιστικών και κοινωνικών
δράσεων στην περιοχή. Στην
παράσταση παραβρέθηκαν,
επίσης, ο Πρόεδρος (κ. Α.
Τσακίρης) και μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου «Φιλική Εταιρεία», ο
επίτιμος Πρόεδρος των Ελλή-
νων Ρομά (κ. Θ. Δημητρίου), η
επιλαχούσα βουλευτής Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κ. Καράλη, το
τοπικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
Φυλής, κ. Τ. Βαδεβούλης, η ιδι-
αιτέρα γραμματέας του Αντιπερ-
ιφερειάρχη, κ. Θ. Βαρέλη και ο
συνεργάτης του Αντιπεριφερει-
άρχη, κ. Δ. Μπουρίκος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Δυτική Αττική, ειδικότερα τα
Μέγαρα και το Ζεφύρι, δεν αντέχουν άλλη βία, δεν
αντέχουν άλλες συγκρούσεις, δεν αντέχουν άλλο φόβο,
δεν αντέχουν αποκλεισμούς και στερεότυπα, δεν
αντέχουν έναν πόλεμο όπου όλοι είναι εναντίον όλων! Ο
πολιτισμός και ειδικότερα το θέατρο, δεν είναι μόνο
πολύτιμο αγαθό και μορφή διασκέδασης, είναι επίσης ένα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις και
τις διαφορές χωρίς βία και εκβιασμούς. Πρέπει να σπά-
σουμε τα γκέτο στα μυαλά, τις καρδιές αλλά και σε κάποι-
ες γειτονιές, να κάνουμε τη Δυτική Αττική θετικό παρά-
δειγμα συμβίωσης και κοινωνικής προόδου. Όσοι δρουν
με βάση το παράδειγμα της βίας, θα μας βρουν απέναντί
τους! Όσοι δρουν με βάση το παράδειγμα της αρμονικής
συμβίωσης, θα μας βρουν

Πραγματοποιήθηκε το πολιτιστικό θεατρικό διήμερο για τα παιδιά Ρομά στο
Βλυχό και το Ζεφύρι με τη στήριξη της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής
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Λαϊκή Ενότητα: Εξετάσεις δουλοφροσύνης από τον Τσίπρα
«Ακολουθεί πιστά τα βήματα των προκατόχων

του Παπανδρέου και Σαμαρά»

Σφοδρή επίθεση
στον Αλέξη Τσίπρα
εξαπέλυσε η Λαϊκή

Ενότητα με αφορμή την
παρουσία του στο Ίδρυμα
Μπιλ Κλίντον. Η ΛΑΕ έκανε
λόγο για «εξετάσεις δουλο-
φροσύνης». 

«Ακολουθώντας πιστά τα
βήματα των προκατόχων
του Παπανδρέου και Σαμα-
ρά, ο πρωθυπουργός Αλέξ-
ης Τσίπρας έδωσε εξετάσεις
δουλοφροσύνης στις αγο-
ρές κατά την παρουσία του στο ίδρυμα Bill Clinton. Προσέφερε ως κίνητρο στους επεν-
δυτές την απόλυτη πίστη στο τρίτο Μνημόνιο και στην ακραία νεοφιλελεύθερη λογική
λιτότητας και απορρυθμίσεων που το διέπει» τονίζει η ΛΑΕ. 

«Για την περίπτωση που αυτό το κίνητρο κρίνονταν ανεπαρκές, η μεγάλη χορηγός του
ιδρύματος Clinton Γιάννα Αγγελοπούλου έσπευσε να υποδείξει επιπλέον τη ‘δήλωση
μετανοίας’ του πρωθυπουργού για το αντιμνημονιακό παρελθόν του: ‘Στην ελληνική
πολιτική δεν είναι σύνηθες να παραδέχεται κανείς το λάθος του’, είπε η κ. Αγγελο-
πούλου. Υποτέλεια στους Ευρωπαίους δανειστές και ασφυκτικός εναγκαλισμός με τον
αμερικανικό παράγοντα. Αυτή δείχνει να είναι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης
Τσίπρα και επιφυλάσσει ολέθριες συνέπειες για τον λαό και την κυριαρχία της χώρας»
αναφέρει το κόμμα.

Τα νέα όρια ηλικίας - Τι αλλάζει για όσους
συνταξιοδοτούνται με διατάξεις περί 35ετίας

Σημαντικές αλλαγές έρχονται για 400.000 ασφαλισμένους οι οποίοι συνταξιοδο-
τούνται με διατάξεις περί 35ετίας και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις για σταδιακή
αύξηση των ορίων ηλικίας. 

Για τους εργαζομένους σε Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ελεύθερους
επαγγελματίες που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις 35ετίας έρχονται οι εξής αλλαγές στα
όρια ηλικίας:

Αυξάνεται, έως 6 μήνες, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, εφόσον συμπληρώνουν
μέσα στο 2015 και μετά την ψήφιση του νόμου το 58ο ή το 59ο έτος, αν πρόκειται για
μισθωτούς με ασφάλιση σε Δημόσιο, ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, και το 60ό έτος,
αν πρόκειται για ασφαλισμένους στα Ταμεία των ελεύθερων ή ανεξάρτητων επαγγε-
λματιών (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ). Για το εάν θα είναι η 14η ή η 19η Αυγούστου η ημερομηνία η
οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του 58ου ή 59ου ή 60ου έτους ηλικίας
θα διευκρινιστεί με εγκύκλιο. 

Θεσπίζεται όριο ηλικίας για όσους έχουν ασφαλιστει μέχρι το 1982. Μέχρι την ψήφι-
ση του Μνημονίου μπορούσαν να βγουν στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35ετίας.
Τώρα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και το 58ο έτος και να συνταξιοδοτηθούν με τα
νέα αυξημένα όρια ηλικίας. Αυτή η διάταξη εγκλωβίζει χιλιάδες ασφαλισμένους και ανε-
βάζει την ηλικία αποχώρησης έως και 7 έτη. 

Αυξάνεται το όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους (κυρίως του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ)
που συμπλήρωσαν 37 έτη έως το 2012 αλλά συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά το νέο
νόμο. 

Διατηρείται το παλιό καθεστώς για τον υπολογισμό της σύνταξης για τους εργαζομέ-
νους σε ΔΕΚΟ-τράπεζες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, βάσει των καταστατικών διατάξεων
των Ταμείων τους, να δηλώσουν αποχώρηση για σύνταξη στην υπηρεσία τους μέχρι
31/12/2014 και να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2015, χωρίς να
επηρεαστούν από το νέο τρόπο υπολογισμού. 

Καταργείται η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 25ετία στο Δημόσιο. Με το
νέο νόμο, όσοι συμπληρώνουν την ηλικία εξόδου  θα αποχωρούν με αυξημένο όριο
ηλικίας. 

Επιστρέφουν με Κατρούγκαλο
903 επίορκοι του Δημοσίου

Εκατοντάδες δημό-
σιοι υπάλληλοι που
κατηγορούνται ή

έχουν καταδικαστεί για διά-
φορα αδικήματα από πειθα-
ρχικές παραβάσεις, μέχρι
βαριά εγκλήματα ευεργε-
τούνται τώρα χάρη στο νόμο
Κατρούγκαλο, ο οποίος
τους επιτρέπει να επιστρέ-
ψουν και πάλι στις εργασίες
τους.

Όπως αναφέρει το Πρώτο
Θέμα, η επάνοδός τους στο
Δημόσιο συνεπάγεται αυτομάτως ότι μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται  κανονικά
σαν να μην είχαν διαπράξει το παραμικρό αδίκημα.

Όμως τα αδικήματα για τα οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν εκδιωχθεί από τις θέσεις
τους, κάθε άλλο παρά πταίσματα θεωρούνται, αφού ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν κατηγορηθεί για χρηματισμό, πλαστογραφία, εκβιασμό, ακόμα και σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης.

Τον Ιανουάριο του 2015 σύμφωνα με τα δεδομένα του αρμόδιου υπουργείου βρίσκον-
ταν σε αργία 903 άτομα. Μεταξύ αυτών υπήρχαν κάποιοι που αντιμετώπιζαν βαριές κατ-
ηγορίες και για τις οποίες η Δικαιοσύνη είχε διατάξει την φυλάκισή τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιστρέφουν στη θέση τους, σε
αντίθεση με εκείνους που εκμεταλλεύονται τις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Κατρ-
ούγκαλου, αν και κατηγορούνται για εκβιασμό, υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος ή πλα-
στογραφία.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές είναι Εφοριακός στη Χαλκιδική στον οποίο είχε
υποβληθεί ποινή κάθειρξης 12 ετών για κατάχρηση από κοινού με τέσσερα ακόμα
άτομα περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ από τη ΔΟΥ Χαλκιδικής.

Επίσης, δημοτική υπάλληλος, η οποία είχε τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία επειδή είχε παρ-
απεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τα αδικήματα της
ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση.

Στη θέση του αναμένεται να επιστρέψει γιατρός σε νοσοκομείο της Β. Ελλάδας που
πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να παίρνει φακελάκι και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός
έτους με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, όπως επίσης και γιατρός
νοσοκομείου της Αθήνας που παραπέμφθηκε το Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων γιατί
εκβίαζε μαζί με άλλους επιχειρηματία, απειλώντας να προκαλέσει βλάβη στην επιχείρη-
ση αν το θύμα δεν ενέδιδε στις απαιτήσεις του.

Πάντως υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις που δεν είναι ακόμα σαφές αν οι επίο-
ρκοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται υπάλληλοι υπουργείων
που έλειπαν αδικαιολόγητα για μήνες, υπάλληλοι που βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή
τους ναρκωτικά ή άλλοι που έπαιρναν χρήματα για να σβήσουν πρόστιμα από την εφο-
ρία και να επισπεύσουν την επιστροφή ΦΠΑ.

Άγνωστο επίσης παραμένει τι έχει συμβεί και με εκείνους που έχουν καταχραστεί
τεράστια ποσά εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
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ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην   29η  Συνεδρίαση 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 Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για να συζητήσουμε 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 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπόθεσης
εργατικών διαφορών της κας Όλγα Ντίνα

2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού
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 παραλαβή του έργου: «Κατασκευή

Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης (Β ΦΑΣΗ)» 
6. Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακατασ-

κευή Χλοοτάπητα Γηπέδου Δημοτικού Σταδίου Μαγούλας» 
7. Διαγραφές Βεβαιωμένων τελών φόρων & Δικαιωμάτων Επιστροφής Αχρεω-

στήτως εισπραχθέντος προστίμου (Ν. 3463/06 αρ.174)
8. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. 
9. Διαγραφή οφειλών δυνητικής φορολογίας λόγω ακυρωτικής απόφασης του

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Συγκινητική η ανταπόκριση των
πολιτών του Ιλίου στο κάλεσμα της

«Αλληλέγγυας Πόλης»

Το κλειστό γυμνα-
στήριο του ΤΑΕ
ΚΒΟ ΝΤΟ στο Π.

Φάληρο, επισκεφτήκαν
φίλοι και μέλη της δημοτι-
κής κίνησης Ιλίου
«Αλληλέγγυα Πόλη», που
αποτελεί το προσωρινό
καταυλισμό χιλιάδων προ-
σφύγων, μεταξύ των
οποίων υπάρχουν εκατον-
τάδες παιδιά, με σκοπό να
παραδώσουν τρόφιμα,
ρουχισμό και είδη πρώτης
ανάγκης που συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στο Ίλιον. Η ανταπόκριση των
κατοίκων του Ιλίου στο κάλεσμα της παράταξης ήταν συγκινητική.

Μέσα σε τρεις μόνο μέρες, στον Πολυχώρο Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Ομπρέλα,
συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός από είδη ρουχισμού (αντρικά, γυναικεία, παιδικά),
παπούτσια, τρόφιμα, βρεφικά είδη (πάνες, βρεφικό γάλα), παιχνίδια, καθώς και αναγ-
καία λευκά είδη (κουβέρτες, σεντόνια). Από το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, μέλη
της «Αλληλέγγυας Πόλης» και ενεργοί πολίτες, μαζί με τον επικεφαλής της δημοτικής
κίνησης και δημοτικό σύμβουλο Ιλίου, Κώστα Κάβουρα, βρέθηκαν στην «Ομπρέλα» και
αφού καταμέτρησαν και διαχώρισαν τα είδη που είχαν συγκεντρωθεί, τα φόρτωσαν σε
φορτηγάκι που διέθεσε συμπολίτης για να τα μεταφέρουν στο χώρο του καταυλισμού.
Κατά την επίσκεψή τους εκεί, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τόσο με τους ίδιους
τους πρόσφυγες, όσο και με εθελοντές πολίτες που βρίσκονται εκεί για να συνεισφέρ-
ουν με όποιο τρόπο μπορούν στην προσπάθεια των ανθρώπων της προσφυγιάς να
επιβιώσουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Ήδη τις τελευταίες ώρες ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στο κλειστό
γυμναστήριο του Π. Φαλήρου έχει αυξηθεί δραματικά, μετά την μεταφορά σε αυτό των
προσφύγων που μέχρι χτες βρίσκονταν στη Βικτώρια, αλλά και μεμονωμένων προ-
σφύγων που καταφθάνουν συνεχώς στο χώρο. Τη σίτιση των ανθρώπων που βρίσκον-
ται εκεί την έχουν αναλάβει δομές αλληλεγγύης των γύρω περιοχών και εθελοντές, ενώ
για την ιατρική φροντίδα των προσφύγων βρίσκεται κλιμάκιο των «Γιατρών του
Κόσμου» και εθελοντές γιατροί από διάφορα κοινωνικά ιατρεία.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση από εθελοντές που βρίσκονται εκεί, από αύριο θα
ξεκινήσει η μεταστέγαση των προσφύγων σε χώρους του παλαιού αεροδρομίου στο
Ελληνικό καθώς ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς και οι υποδομές του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.   Υπενθυμίζουμε ακόμη, πως η
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους αυτούς θα συνεχιστεί και τις επό-
μενες μέρες και για όσο διάστημα υπάρχει ανάγκη. Όσοι και όσες θέλουν να συνεισφ-
έρουν στη προσπάθεια αυτή, μπορούν να φέρνουν μπουκάλια νερό (1/2lt), προϊόντα
προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σφουγγάρια, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρ-
εμες κλπ), τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, ρούχα (αντρικά, γυναικεία, παιδικά),
παπούτσια, παιχνίδια και λευκά είδη (κουβέρτες, σεντόνια, sleeping bags κλπ), καθ-
ημερινά, στον Πολυχώρο Αλληλεγγύης και Πολιτισμού «Ομπρέλα», που βρίσκεται στην
οδό Μενελάου 90, στο Ίλιον, κατά τις πρωινές (10πμ – 2μμ) αλλά και τις απογευματινές
ώρες (6μμ – 9μμ).

Στο γήπεδο χόκεϊ στο Ελληνικό οι
πρόσφυγες από το Τάε Κβο Ντο

Στο γήπεδο του
χόκεϊ, στις
ο λ υ μ π ι α κ έ ς

εγκαταστάσεις του
Ελληνικού μεταφέρθη-
καν οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες το γήπεδο
του Ταε Κβο Ντο του
Φαλήρου.

Σύμφωνα με τον
γενικό γραμματέα του
υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής
Βασίλης Παπαδόπου-
λος, οι εγκαταστάσεις
στο Ελληνικό θα χρησι-
μοποιηθούν για όσο διά-
στημα χρειαστεί για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, αναζητούνται και άλλοι χώροι για την προσωρινή στέγαση
μεταναστών και προσφύγων στην Αθήνα καθώς και στη Θεσσαλονίκη, αν κριθεί αναγ-
καίο.

Το γήπεδο του χόκεϊ στο Ελληνικό έχει χωρητικότητα περίπου 500-600 ατόμων και
επιλέχθηκε ως λύση ανάγκης, καθώς το γήπεδο του Τάε Κβο Ντο έπρεπε να παραδοθ-
εί για τη διεξαγωγή παγκόσμιων αγώνων πάλης.

Τέλος ο μειωμένος ΦΠΑ σε Ρόδο,
Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών τα πρώτα νησιά στα οποία
καταργείται από την 1η Οκτωβρίου το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Πρόκει-
ται για την Ρόδο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Πάρο, την Νάξο και τη Σκιάθο.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται: «Από 1.10.2015 στα
νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος θα ισχύσουν οι συντελε-
στές 6%, 13% και 23% που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. 

» Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή είναι για την κυβέρνηση πολιτική αναγκαιότητα (και
όχι επιλογή) που προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς και βασικό στάδιο για

να προχωρήσει η αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα.
» Τα προβλήματα των νησιών μας είναι γνωστά και αποτελούν βασική προτεραιότητα

της κυβερνητικής πολιτικής σε πολλούς τομείς. Ειδικά για τα θέματα φορολογίας, επι-
σημαίνουμε:

Όπως αναλυτικά έχει συμφωνηθεί (από τον Ιούλιο 2015, στις προαπαιτούμενες δρά-
σεις) οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ θα αναθεωρηθούν το 2016, με την προϋπόθ-
εση ότι τα έσοδα από την φοροδιαφυγή, θα είναι μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέν-
τα. Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνει όλο το οικονομικό επιτελείο τις προσπάθειές
του.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα θεσπιστούν κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, για την
αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στις αλλαγές που
θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην φορολογία εισοδήματος, θα υπάρξουν τέτοια
μέτρα.

Οι φορολογικοί έλεγχοι στην τουριστική περίοδο, δημιουργούν ένα νέο φορολογικό
τοπίο, τα έσοδα του οποίου θα επιτρέψουν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα ανακο-
υφίσουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Η επιλογή των προαναφερόμενων νησιών, έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή κρι-
τήρια, όπως θα γίνει και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών (από 1.6.2016 και 1.1.2017).
Τα απομακρυσμένα νησιά θα μπουν στην τελευταία ομάδα. Εξαίρεση αποτέλεσε η
Ρόδος με βάση κριτήρια όπως ο πληθυσμός (115.490) και οι αφίξεις τουριστών το 2014
που ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια.»
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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

Αudi: 2,1 εκατομμύρια τα οχήματα που
εξοπλίζονται με το επίμαχο λογισμικό

Εν αναμονή των ανα-
κοινώσεων του ομίλου
VW για τον τρόπο που

θα αντιμετωπίσει την παρουσία
του λογισμικού παραποίησης
εκπομπών ρύπων σε 11 εκατομ-
μύρια αυτοκίνητα με κινητήρες
diesel, παγκοσμίως, η Audi δημο-
σιοποιεί το δικό της «κατάλογο»
με τα οχήματα που διαθέτουν το
επίμαχο λογισμικό και τα οποία
ανέρχονται σε 2,1 εκατομμύρια
σε όλο τον κόσμο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής premium φίρμας του ομίλου VW πρό-
κειται για τα μοντέλα A1, A3, A4, A5, A6 και TT καθώς και για τα SUV Q3 και Q5 με κιν-
ητήρα diesel, τύπου ΕΑ 189 προδιαγραφών Euro5. 

Από τα συνολικά 2,1 εκατομμύρια Audi που διαθέτουν το επίμαχο λογισμικό τα 1,42
εκατομμύρια οχήματα εντοπίζονται στη δυτική Ευρώπη και μόλις 13.000 στις ΗΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους έχει διατεθεί στη γερμανική αγορά
όπου το επίμαχο λογισμικό διαθέτουν  577.000 Audi. 

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος VW ο οποίος στεγάζει, VW, Audi, Seat και Skoda, μεταξύ
άλλων, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το εν λόγω λογισμικό υπάρχει σε
11 εκατομμύρια αυτοκίνητά του σε όλο τον κόσμο που εξοπλίζονται με κινητήρες diesel
τύπου ΕΑ 189, ανεξαρτήτως κυβισμού. 

Ήδη, επίσης, η φερώνυμη φίρμα, έχει ανακοινώσει ότι το λογισμικό υπάρχει σε πέντε
εκατομμύρια αυτοκίνητά της με κινητήρες diesel τύπου ΕΑ 189 προδιαγραφών Euro5,
εκ των οποίων και ιδιαίτερα δημοφιλή μοντέλα, όπως το VW Golf (έκτη γενιά) το Passat
(έβδομη γενιά) και Tiguan (πρώτη γενιά). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ»

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015 το Τοπικό Τμήμα Ελευσίνας του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού συμμετείχε στη διεξαγωγή του 1ου Ημιμαραθώνιου «Στα
ίχνη της Ιεράς Οδού» (με αφετηρίατον Κεραμεικό και τερματισμό στον Αρχαιο-

λογικό χώρο της Ελευσίνας), έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών (της επιτροπής
Αισχυλείων και του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχο-
λικής Αγωγής Ελευσίνας)στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2015, την  πολιτιστική γιορτή της
πόλης της Ελευσίνας.

Περισσότεροι από 20 Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί συνοδευόμενοι από τα στελέχη του
Τοπικού Τμήματος Ελευσίνας, υπηρετώντας την αξία του Οδηγισμού για εθελοντική
προσφορά, βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή του ημιμαραθώνιου, μοιράστηκαν την
αγωνία των αθλητών και δέχτηκαν το χαμόγελο των διοργανωτών ως επιβράβευση της
ανιδιοτελούς προσφοράς τους.

Ακαρπη η συνάντηση Σκουρλέτη
με την «Ελληνικός Χρυσός»

Σε νέες συζητήσεις παρ-
απέμπεται η υπόθεση
της Ελληνικός Χρυσός,

καθώς από τη σημερινή συνάν-
τηση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Πάνου
Σκουρλέτη με τη διοίκηση της
εταιρείας, παρουσία εκπρ-
οσώπων των εργαζομένων, δεν
προέκυψε σύγκλιση απόψεων.

Μέσα στην εβδομάδα αναμέ-
νεται στην Αθήνα ο πρόεδρος
της Eldorado Gold, ο οποίος -
όπως γνωστοποιήθηκε σήμε-
ρα- θα έχει συνάντηση με τον κ. Σκουρλέτη.

Στις αναμενόμενες εξελίξεις στην υπόθεση περιλαμβάνονται:
- Η έκδοση πορισμάτων εντός της εβδομάδας από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

που έγιναν στην περιοχή, αναφορικά με το ενδεχόμενο παράβασης της Μελέτης Περι-
βαλοντικών Επιπτώσεων.

- Η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 2 Οκτωβρίου, της προσφυγής της
εταιρείας κατά της απόφασης του υπουργού για την αναστολή λειτουργίας μέρους της
εκμετάλλευσης.

Πηγές του υπουργείου ανέφεραν σήμερα, μετά τη συνάντηση, ότι η ικανοποίηση του
όρου για επιτόπου ημιβιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου μεταλλουργίας που έχει επι-
λέξει η εταιρεία, όπως προβλέπεται και από τη σύμβαση, είναι απαράβατη προϋπόθε-
ση για την οποία το υπουργείο δεν πρόκειται να «κλείσει τα μάτια».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εργαζόμενοι μπορεί να προσφύγουν στην Επιθεώρη-
ση Εργασίας, προκειμένου να αρθούν οι διαθεσιμότητες. Το υπουργείο κάλεσε επίσης
την εταιρεία να βοηθήσει με τις κινήσεις της τον διάλογο λειτουργώντας πυροσβεστικά,
δεδομένου ότι το κλίμα στην περιοχή είναι τεταμένο.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, Μιχάλης Θεοδωρ-
ακόπουλος, ανέφερε ότι η συνάντηση έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό και ότι ξεκινά κάποι-
ας μορφής διάλογος, ωστόσο δεν υπήρξε κατάληξη, αλλά τα πράγματα προς το παρόν
παραμένουν ως έχουν. Σε ερώτηση για πιθανή άρση των διαθεσιμοτήτων είπε ότι «είναι
νωρίς ακόμη να πω κάτι σχετικά», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι καλό θα ήταν τα προβ-
λήματα να λύνονται με το υπουργείο και όχι δια της δικαστικής οδού.

«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η αρχή ενός διαλόγου και ένας δρόμος που θα μας πάει
στο να συνεχιστεί η μεταλλευτική δραστηριότητα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι
την τελική δικαίωση, που θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στη δουλειά σε
όλα τα μεταλλευτικά πεδία» ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Χατζής, πρόεδρος
του Σωματείου Εργατοτεχνιτών-Υπαλλήλων Αγία Βαρβάρα.

«Δυστυχώς δεν βρέθηκε λύση από την πλευρά του υπουργείου ούτε της εταιρείας»
ανέφερε από την πλευρά του, ο πρόεδρος των υπογειτών Χρήστος Ζαφειρούδας και
τόνισε: «Εμείς ζητάμε να πάμε αύριο στη δουλειά. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις
κινητοποιήσεις».
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Πιάνει δουλειά στην Αθήνα η τρόικα - Στο
«τραπέζι» η εκταμίευση 2+1 δισ. ευρώ

Στην εποπτεία για την υλο-
ποίηση των σκληρών
μέτρων του τρίτου

Μνημονίου προχωρούν οι
θεσμοί, οι οποίοι στέλνουν στην
Αθήνα πολυάριθμα τεχνικά κλι-
μάκια, σύμφωνα με τον Ελεύθερο
Τύπο. 

Στην Αθήνα βρίσκεται κλιμάκιο
της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, το οποίο
έχει αναλάβει να παρέχει τεχνική
βοήθεια στο νέο φορολογικό
νομοσχέδιο -που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση τον επόμενο μήνα- αλλά και την ανα-
βάθμιση του φορολογικό μηχανισμού. 

Έως το τέλος αυτής της εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της άλλης, θα φτάσουν
στην Ελλάδα δύο συνολικά τεχνικά κλιμάκια, με αντικείμενο τα δημοσιονομικά και τα
τραπεζικά ζητήματα. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο κλιμάκια, τα οποία θα ασχοληθούν με
θέματα ενεργειακής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης.

Με το πρώτο κλιμάκιο θα γίνει και η διαπραγμάτευση για την εξεύρεση ισοδυνάμων
για την ολική ή μερική (μόνο για φροντιστήρια) κατάργηση του 23% του ΦΠΑ στην ιδιω-
τική εκπαίδευση, αλλά και για τα αντισταθμιστικά μέτρα για την κατάργηση του ευνοϊκού
καθεστώτος για τους αγρότες.

Στο... τραπέζι η αξιολόγηση 
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της 1ης αξιολόγησης της οικονομίας στο

πλαίσιο του Μνημονίου, καθώς από το τέλος αυτής της εβδομάδας αναμένεται και η
άφιξη των πρώτων τεχνικών κλιμακίων από τους θεσμούς.

Η πορεία και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αξιολόγησης, συνδέεται ευθέως τόσο
με την εκταμίευση της υποδόσης των 2+1 δισ. ευρώ, όσο και με τη συμφωνία για τη διε-
υθέτηση του χρέους.

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης θα διεξαχθεί έως τις 15 Οκτωβρίου και θα αφορά στο
κατά πόσον έχει ψηφιστεί ή εφαρμοστεί η νομοθεσία για δευτερεύουσες, κυρίως, διατά-
ξεις της συμφωνίας με τους θεσμούς.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος περιλαμβάνει την πορεία στην παροχή τεχνικής βοήθειας,
το κυβερνητικό σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια, την επιτάχυνση στην αδειοδότηση των
επιχειρήσεων, την κατάργηση της έκπτωσης 20% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
για τη βιομηχανία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της φορολογικής διοίκησης.

Μετά τις 15 Οκτωβρίου, το δεύτερο «κύμα» του ελέγχου θα αγγίξει τον προϋπολογι-
σμό για το 2016, καθώς και το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, το ασφαλιστικό, το νέο φορ-
ολογικό «πακέτο», την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την οριστική λύση για τα
«κόκκινα» δάνεια, την υλοποίηση του συνόλου των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβά-
νονται στις τρεις «εργαλειοθήκες» του ΟΟΣΑ.

Μητσοτάκης: Είμαστε σε φθίνουσα
πορεία από το 2009

ΗΝέα Δημοκρατία δεν
ψάχνει τον αντι-Τσίπρα
συμφωνα με τον Κυριά-

κο Μητσοτάκη, υποψήφιο για την
προεδρία του κόμματος. 

«Η ΝΔ είναι ένα γερασμένο
κόμμα (...) Από το 2009 η ΝΔ
βρίσκεται σε πορεία φθίνουσα»
τόνισε.

«Έχω θέμα με ένα κόμμα που
κάνουν κουμάντο παλαιοί μηχανι-
σμοί» δήλωσε στο Mega ο βου-
λευτής της ΝΔ. «Η ΝΔ δεν θα ανανεωθεί πραγματικά αν δεν φέρουμε πολλούς νεοδ-
ημοκράτες να πουν την άποψή τους. Αν αυτή η εκλογή είναι εκλογή παραδοσιακών
μηχανισμών τότε δεν είμαι ο κατάλληλος υποψήφιος, αλλιώς πιστεύω ότι έχω όλα τα
εχέγγυα» πρόσθεσε για τις ενστάσεις που υπάρχουν για την εκλογή προέδρου τη βάση. 

«Πιστεύω ότι ο Σαμαράς και ο Καραμανλής δεν θα εμπλακούν στη διαδικασία εκλο-
γής προέδρων... Δεν είναι ρόλος των πρώην προέδρων να καθορίζουν τη διαδικασία
διαδοχής» τόνισε .

Για τον Απόστολο Τζιτζικώστα, δήλωσε ότι «χαιρετίζω την υποψηφιότητα Τζιτζικώστα,
έχει έργο, αλλά το συνταγματικό ασυμβίβαστο (σ.σ επειδή είναι περιφερειάρχης Κεντρ-
ικής Μακεδονίας απαγορεύεται η εκλογή του στο Κοινοβούλιο μέχρι το Μάιο του 2019 )
θα οδηγήσει σε καθεστώς δυαρχίας με εξωκοινοβουλευτικό πρόεδρο.» 

«Θα προτείνω ο πρόεδρος της ΝΔ να έχει θητεία» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.  «Θα
βρεθώ απέναντι σε όσους θεωρούν ότι το κράτος είναι λάφυρο, θα βρεθώ σκληρά» επι-
σήμανε ακόμη Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ορκίστηκε Τοπικός Σύμβουλος Άνω
Λιοσίων ο Χριστόφορος Κατουρτσίδης

ΟΧριστόφορος Κατουρ-
τσίδης είναι από την
Παρασκευή 25

Σεπτεμβρίου 2015, ο νέος
Τοπικός Σύμβουλος Άνω
Λιοσίων. 

Ορκίστηκε ενώπιον του
Δημάρχου Χρήστου Παππού,
στη θέση του παραιτηθέντος
Γιάννη Σκρέκα και ανέλαβε καθ-
ήκοντα. 

Ασκεί το επάγγελμα του ηλεκ-
τρολόγου και είναι πρωταθλ-
ητής της πάλης με διεθνείς διακρίσεις (πέμπτος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα).

Μόνον με επιταγές οι πληρωμές
άνω των 200 ευρώ στην εφορία

Οφειλές των φορολογούμε-
νων προς την εφορία άνω
των 200 ευρώ θα εξοφλούνται
στο εξής μόνον με επιταγή.

Αυτό προβλέπει απόφαση
της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων με την
οποία μειώνεται το όριο των
500 ευρώ, που ίσχυε μέχρι
τώρα, με στόχο τη μείωση της
διακίνησης πλαστών χαρτο-
νομισμάτων και την αντι-
μετώπιση των ληστειών. 

Υπενθυμίζεται ότι για πληρ-
ωμές προς την εφορία μέσω
διαδικτύου δεν υπάρχει χρηματικό όριο.
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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)

συμπαραστάτες!»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ- ΜΗΝΥΜΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Αγαπητοί φίλοι τσιγγάνοι και μη τσιγγάνοι,
Η Δυτική Αττική, ειδικότερα τα Μέγαρα και το Ζεφύρι που βρισκόμαστε αυτό το σαβ-

βατοκύριακο, δεν αντέχουν άλλη βία, δεν αντέχουν άλλες συγκρούσεις, δεν αντέχουν
άλλο φόβο, δεν αντέχουν αποκλεισμούς και στερεότυπα, δεν αντέχουν έναν πόλεμο
όπου όλοι είναι εναντίον όλων!

Σε καιρούς γενικής κρίσης και εξαθλίωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και φτωχο-
ποίησης, ο πολιτισμός και ειδικότερα το θέατρο, δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό και
μορφή διασκέδασης, είναι επίσης ένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για να διαχειριστούμε τις συγκρ-
ούσεις και τις διαφορές χωρίς βία και εκβιασμούς, να βρεθούμε σε κοινούς τόπους, να
καταλάβουμε τις φοβίες και τις ελπίδες μας, εν τέλει να καταλάβουμε ότι είμαστε ΣΥΝ-
ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΣΥΓ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ.

Η σημερινή δε θεατρική παράσταση, ακριβώς αυτό το μήνυμα εκπέμπει: Αγάπη,
Αλληλεγγύη, Σεβασμός… αποτελούν τρία στοιχεία που πρέπει να στηρίξουμε ο καθέ-
νας από το μετερίζι του για να βάλουμε ένα λιθαράκι στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης
κοινότητας στη Δυτική Αττική, να σπάσουμε τα γκέτο στα μυαλά, τις καρδιές αλλά και σε
κάποιες γειτονιές, να κάνουμε τη Δυτική Αττική θετικό παράδειγμα συμβίωσης και κοι-
νωνικής προόδου.

Ειδικότερα τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουν ευκαιρίες σε τακτές πολιτιστικές δράσεις
και σε αυτό τον τομέα η Περιφέρεια Αττικής θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να υπάρ-
ξουν αυτές οι ευκαιρίες σε κάθε γωνιά της Δυτικής Αττικής.

Κάνω έκκληση σε γονείς, συλλόγους και δημόσιους φορείς να στηρίξουν αυτή την
προσπάθεια στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας. Τα
πράγματα είναι ξεκάθαρα:

Όσοι τάσσονται και στηρίζουν τη βία πρέπει να αντιμετωπίζουν την απαξίωση και τις
συνέπειες αυστηρών κυρώσεων, όσοι τάσσονται με τη μη βία πρέπει να έχουν στήριξη
και ευκαιρίες να συμμετέχουν και να δημιουργούν.

Όσοι δρουν με βάση το παράδειγμα της βίας, θα μας βρουν απέναντί τους! Όσοι
δρουν με βάση το παράδειγμα της αρμονικής συμβίωσης, θα μας βρουν συμπαραστά-
τες!

Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αδράνεια στη Δυτική Αττική: Απαιτείται δράση σε
όλα τα πεδία (πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική αλληλεγγύη) προκειμένου να μπουν τα
θεμέλια της απo-γκετοποίησης. Οι τσιγγάνοι, εσείς οι ίδιοι, θα βοηθήσετε σε αυτή την
κατεύθυνση, ειδάλλως θα είστε όμηροι της βίας, της παραβατικότητας και εν τέλει της
εκμετάλλευσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησής σας!

Η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής σε ό,τι
την αφορά, όχι μόνο δεν θα αδρανήσει αλλά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να κινήσει
γη και ουρανό για να σπάσει η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές
διαβίωσης τσιγγάνων. Υπάρχει καλύτερο αύριο, εργαζόμαστε συστηματικά για το σκοπό
αυτό… απαιτείται όμως η δική σας συμμετοχή και θέληση, απαιτείται επίσης η στήριξη
της τοπικής κοινωνίας της Δυτικής Αττικής.

Εύχομαι όλοι να είστε καλά και να απολαύσετε, μικροί και μεγάλοι, τη θεατρική παρά-
σταση της παιδικής σκηνής «Ο ΘΕΣΠΙΣ» που κοσμεί και τιμά την Δυτική Αττική, απο-
δεικνύοντας έμπρακτα ότι η Δυτική Αττική είναι και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΑ!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 3

Ιστορική ανακάλυψη νερού σε
υγρή μορφή στον Άρη

Ηα ν α κ ά λ υ ψ η
επηρεάζει καθορ-
ιστικά την εικόνα

που έχουμε για τον Άρη,
με δεδομένο ότι η ύπαρξη
νερού σε υγρή μορφή
θεωρείται απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη ζωής, έστω με τη
μορφή μικροοργανισμών.

Τα «ισχυρότερα έως
σήμερα στοιχεία» για την
ύπαρξη νερού σε υγρή
μορφή στον πλανήτη Άρη
ανακάλυψαν ερευνητές
της NASA, όπως ανα-
κοίνωσε η αμερικανική
διαστημική υπηρεσία.

Η ανακάλυψη επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα που έχουμε για τον Άρη, με δεδομέ-
νο ότι η ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη ζωής, έστω με τη μορφή μικροοργανισμών.

Σε συνέντευξη Τύπου, επιστήμονες της NASA εκτίμησαν ότι υπάρχει ενδεχόμενο ζωής
στον Άρη ακόμα και σήμερα, διευκρινίζοντας όμως ότι χρειάζεται να σταλεί επανδρω-
μένη αποστολή στον «γείτονά» μας ώστε να διαπιστωθεί εάν φιλοξενεί μορφές ζωής.

Τα συμπεράσματα της NASA πηγάζουν από τον εντοπισμό σκοτεινών και μεγάλων
ροών που έχουν εντοπιστεί ακόμα και σε λόφους του Κόκκινου Πλανήτη. Οι εν λόγω
αυλακώσεις εμφανίζονται κατά το καλοκαίρι του Άρη και εξαφανίζονται την εποχή του
φθινοπώρου.

Οι ροές φτάνουν σε πλάτος τα πέντε μέτρα και σε μήκος περισσότερα από 100 μέτρα,
και εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από τη NASA το 2010.

Το «σκοτεινό» νερό του Άρη εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλη ποσότητα μιας μορφής αλα-
τιού, καθώς το χλωριούχο νάτριο θα οδηγούσε σε αλλαγή των θερμοκρασιών πήξης και
τήξης, επιτρέποντας στο νερό να παραμένει σε αρκετά υγρή μορφή ώστε να είναι ορατή
η ροή του.

Κανονικά, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής πίεσης στον Άρη, το νερό έχει πολύ χαμηλή
θερμοκρασία βρασμού, και συνεπώς χωρίς τη «βοήθεια» του αλατιού θα εξαερωνόταν
πολύ γρήγορα.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη, πόσο νερό μπορεί να κυλά σήμερα στην επιφ-
άνεια του 'Άρη και σε πόσα σημεία. Είναι πιθανό ότι σε διαφορετικές περιοχές του πλα-
νήτη, δημιουργείται ρέον νερό από διαφορετικές πηγές, είτε του υπεδάφους είτε της
ατμόσφαιρας.

Ο Άρης είχε ένα σαφώς ζεστό και υγρό απώτερο παρελθόν, πριν από δισεκατομμύρ-
ια χρόνια. Σήμερα όμως είναι ξηρός και κρύος, ενώ το όποιο νερό έχει απομείνει,
βρίσκεται κυρίως σε μορφή πάγου.

Η μελέτη των ερευνητών της NASA δημοσιοποιήθηκε στο περιοδικό Nature
Geoscience.

Δωρεάν παιδιατρική εξέταση στο 28ο
Δημοτικό σχολείο Αχαρνών

Στο 28ο
Δημοτικό
σ χ ο λ ε ί ο

Αχαρνών (καταυ-
λισμό ΚΑΠΟΤΑ)
βρέθηκε -για μια
ακόμη φορά-η
παιδίατρος Ανα-
στασία Μπράχου
η οποία υπέβαλε
σε δωρεάν εξέτα-
ση τους μαθητές,
σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς
ουσιαστικά το
δύσκολο έργο της
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς
κοινότητας.

Η παρουσία της
παιδιάτρου στο
28ο δημοτικό σχο-
λείο Αχαρνών, για
να προσφέρει αφι-
λοκερδώς βοήθεια στα παιδιά καθώς και η συνδρομή άλλων συμπολιτών σ΄αυτή την
προσπάθεια δίνει δύναμη στους δασκάλους του σχολείου και ιδίως στη διευθύντρια
Ελένη Καμπόλη η οποία απευθύνει ευχαριστίες στην κ.Μπράχου και τονίζει: «Στις μέρες
που διανύουμε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε πως υπάρχουν ακόμη άνθ-
ρωποι που στέκονται αρωγοί και συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο μας».
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:29/5/2015
Αριθμ. Πρωτ.:

22024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ' αριθμ. Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διο-
ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 47657/44483/2011 (ΦΕΚ 3161/β’/30-12-2011) Ο.Ε.Υ. Δήμου Φυλής 
6. Την υπ’ αριθμ. 21/5-2-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Την υπ’ αριθμ. 2617/4-12-2014 βεβαίωση ΑΣΕΠ.
8. Την υπ’ αριθμ. 13058/20-4-2015 ΚΥΑ Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης και Οικονομικών 
9. Την υπ’ αριθμ.56890/31452/29-7-2015 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
Ανακοινώνει εκ νέου

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δυο (2) ατόμων  για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου του
Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια, με αντικείμενο την στελέχωση, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 100-101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65  ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση για χρόνο ανεργίας από των ΟΑΕΔ 
2. Φωτοτυπία ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης
4. Τίτλοι σπουδών   
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
Όλα τα αντίγραφα πρωτότυπα η ακριβές αντίγραφα   
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημέ-
νο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία
Ηρώων  Δημαρχείου 1 Άνω Λιόσια, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής    υπόψη  κ. Σταυράκη
Νικόλαου   (τηλ. επικοινωνίας: 213-2042766). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ  Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

Υποψήφιος για την προεδρία της
ΝΔ ο Αδωνις Γεωργιάδης

«Παρών» στη μάχη
για την ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας

δήλωσε ο Αδωνις Γεωρ-
γιάδης με αναρτήσεις του
σε μέσα κοινωνική δικτύω-
σης, το απόγευμα της Δευ-
τέρας, με τις οποίες θέτει
εαυτόν στη κρίση των στε-
λεχών, των ψηφοφόρων
και των φίλων του κόμμα-
τος, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει.

Αντίστοιχη ανάρτηση
ανέβασε ο κ. Γεωργιάδης
και στο Facebook.

Μέχρι στιγμής, την
υποψηφιότητά τους για τη
θέση του προέδρου στη Νέα Δημοκρατία έχουν επίσης ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ κλειστά κρατά ακόμη τα χαρτιά του ο Βαγγέλ-
ης Μεϊμαράκης.

«Στη μεγάλη κεντροδεξιά χωράμε όλοι»
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε αισι-

όδοξος ότι θα μαζέψει τις απαραίτητες 50 υπογραφές για την υποψηφιότητά του, λέγον-
τας πως η πρώτη ανταπόκριση από τα μέλη του κόμματος ήταν «εξαιρετικά θερμή».

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η υποψηφιότητά του είναι μήνυμα ότι μπορεί κάποιος που δεν
είναι από τζάκι και δεν έχει μηχανισμούς να ονειρεύεται ηγετικό ρόλο στην κεντροδεξιά
παράταξη.

«Έχω δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι είμαι δεξιός, πιστεύω σε μια ΝΔ όπως είναι
η γαλλική Δεξιά υπό τον Νικολά Σαρκοζί» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας
ωστόσο ότι τα όρια του κόμματος είναι από τα Δεξιά μέχρι το Κέντρο.

«Μέσα στην μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη χωράμε όλοι, αλλά δεν μπορεί κάποιοι να
ντρέπονται να λένε αυτό που είναι» πρόσθεσε, ενώ τάχθηκε υπέρ ενός ντιμπέιτ των
υποψηφίων για την ηγεσία της ΝΔ.

«Θέλω μια ΝΔ που στις επόμενες εκλογές θα κερδίσει τον Τσίπρα, γιατί η παραμονή
του στην εξουσία βλάπτει τη χώρα» είπε ο κ. Γεωργιάδης και εκτίμησε πως «χάσαμε
ψήφους γιατί δώσαμε την εντύπωση ότι δεν θα έχουμε σκληρή σύγκρουση με την Αρι-
στερά του Τσίπρα»
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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

O BAΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΜΙΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΛΙΣΙΟΥΚ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΛΟΥΤΣΚ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
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Ένας γκουρού της επικοινωνίας και του
branding μιλάει για τις αναξιοποίητες ευκαιρίες
του brand “Ελλάδα” και εξηγεί γιατι “ποτέ δεν θα
γίνουμε καλοί γερμανοί, αλλα πρέπει να γίνο-
υμε εξαιρετικοί Έλληνες”

“Πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και την επιχει-
ρηματικότητα, αλλιώς θα παραμείνουμε μια χώρα με…
πολύ ευχαριστημένους δημοσίους υπαλλήλους!”

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότιο Αφρική ως Ελληνας
τρίτης γενιάς (οι γονείς του δεν μιλούσαν πολύ καλά
Ελληνικά). H καριέρα του σε μεγάλους διαφημιστικούς
οργανισμούς τον οδήγησε στο Χονγκ Κονγκ, στο Μεξικό
και στη Νέα Υόρκη με πελάτες όπως η Apple και η Coca-
Cola, αλλά εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια ζει στην
Αθήνα, από όπου εξακολουθεί να συμβουλεύει μεγάλες
και μικρές εταιρείες σε θέματα στρατηγικής και δημιο-
υργίας brand. Η συνάντηση μαζί του έγινε με αφορμή τα
δύο χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα του Orange Grove,
του συνεργατικού χώρου της ολλανδικής πρεσβείας για
τη στήριξη start up εταιρειών, και του The Squeeze, ενός
διαγωνισμού κατά τη διάρκεια του οποίου οκτώ από τις
πιο πολλά υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις του
Orange Grove προβάλλουν την ιδέα τους μπροστά σε
κοινό. Ο Πίτερ Οικονομίδης είναι επικεφαλής των κριτών
που αποφασίζουν ποιες δύο start ups θα κερδίσουν
χρηματικά έπαθλα 15.000 και 10.000 ευρώ. Είναι επίσης
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της διεθνούς ΜΚΟ
Make-A-Wish.

Οι start ups είναι μόδα ή ανάγκη; 

Δεν μπορεί να είναι μόνο μόδα! Πρέπει να ενθαρρύνο-
υμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλιώς θα
παραμείνουμε μια χώρα με… πολύ ευχαριστημένους
δημοσίους υπαλλήλους. Εχουμε δει πολλά επιτυχημένα
παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων στο Orange Grove
τα τελευταία δύο χρόνια: από παραγωγή λαδιού μέχρι
εφαρμογές στο κινητό για φορτηγά και μουσεία.

Καλύτερα να ξεκινήσει ένας νέος μια εταιρεία start
up στην Ελλάδα ή στο Λονδίνο; 

Αυτή είναι μια φρικτή ερώτηση και μου την κάνουν
συνέχεια πολλοί νέοι. Ξέρετε τι τους απαντώ; Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η Καλιφόρνια, το Λονδίνο ή το Βερολίνο
είναι φανταστικά μέρη. Ακόμη και η Χιλή ξεκίνησε μια
καταπληκτική προσπάθεια που ονομάζεται «Start Up
Χιλή». Κάντε λοιπόν ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε,
αλλά η Ελλάδα θα είναι χειρότερη χωρίς εσάς!

Οπότε συμβουλεύετε τους νέους να μείνουν στην
Ελλάδα και να θυσιαστούν; 

Πραγματικά, όσοι μένουν στην Ελλάδα μάλλον θυσιά-
ζονται αυτήν τη στιγμή. Από την άλλη, θέλω να πιστεύω
ότι, ακριβώς εξαιτίας όλων των γνωστών δυσκολιών, όσοι
επιχειρούν κάτι καινούργιο στη χώρα μας είναι τόσο απο-
φασισμένοι, που τελικά έχουν μικρότερες πιθανότητες
αποτυχίας από ό,τι σε άλλες χώρες.

Υπάρχουν επενδυτές για νεοφυείς επιχειρήσεις
στην Ελλάδα; 

Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους πρέπει να
αγκαλιάσουμε: οι Ελληνες της Διασποράς, που έχουν μια
συναισθηματικής αφετηρίας επιθυμία να επενδύσουν
στην Ελλάδα.

Και γιατί δεν το κάνουν; 

Διότι το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές. Ο πατέρας μου
είχε γεννηθεί στη Νότιο Αφρική, όπου είχε δημιουργήσει
μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά
ήταν Ελληνας μέχρι το μεδούλι. Το μοναδικό που λαχταρ-
ούσε να κάνει πριν πεθάνει ήταν να επενδύσει στην Ελλά-
δα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ήρθε εδώ και επιχείρη-
σε να επενδύσει σε γη στη Ρόδο, αλλά γρήγορα σηκώθη-

κε και έφυγε. Μου εξομολογήθηκε ότι
φοβόταν ότι θα τον εξαπατούσαν.

Εχουν αλλάξει τα πράγματα από
τότε; 

Οχι. Μιλάω με Ελληνες σε όλο τον
κόσμο, στην Αυστραλία, στη Νότιο Αφρι-
κή και στις ΗΠΑ, και νομίζω ότι η κρίση
έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι η
κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Εσείς έχετε επενδύσει σε κάποια
start up;

Εγώ; Μα δεν έχω τόσο πολλά χρήματα.
Αλλά έχω επενδύσει όλη μου τη ζωή στην
Ελλάδα.

Γιατί ζείτε στην Ελλάδα ενώ δεν
μεγαλώσατε εδώ;

Νομίζω εξαιτίας της γιαγιάς μου. Ως
παιδί, μεγαλώνοντας στη Νότιο Αφρική,
οι δεσμοί μου με την Ελλάδα ήταν ανύπα-
ρκτοι. Αλλά κάθε Κυριακή μεσημέρι
πηγαίναμε στη γιαγιά μου για φαγητό και
εκεί υπήρχε όλο αυτό το ελληνικό…
πράγμα, που στα δικά μου παιδικά μάτια
φάνταζε ως ωραία «καταστροφή»: φαγ-
ητό και γέλια και κλάματα – όλα μαζί!

Οι Ελληνες του εξωτερικού είναι πιο
Ελληνες από εκείνους της Ελλάδας; 

Νομίζω ότι εμείς, σε αυτήν τη χώρα,
έχουμε γυρίσει την πλάτη μας σε πολλά
ελληνικά πράγματα επειδή τα θεωρούμε
κλισέ και κοιτάμε προς την Ευρώπη. Για
τον μέσο Αθηναίο τα μικρά σπιτάκια της
Σαντορίνης είναι «γραφικά». Ε, δεν είναι.
Είναι μοναδικά. Εχουμε χάσει το πάθος
μας για μία Prada!

Δεν είμαστε Ευρωπαίοι; 

Ποτέ δεν θα γίνουμε καλοί Γερμανοί.
Αλλά πρέπει να γίνουμε εξαιρετικοί
Ελληνες.

Να κάνουμε rebrand τον εαυτό μας; 

Να κάνουμε rebrand τον εαυτό μας διότι δεν μπορούμε
να κάνουμε rebrand την Ελλάδα. Διότι το brand είναι η
φήμη σου. Οχι οι παραλίες. Η λέξη brand ενοχλεί όταν
μιλάμε για μια χώρα ή για τους ανθρώπους της. Αλλά τι
είναι το brand; Είναι ήθος. Είναι πεποιθήσεις, αξίες και
αφήγηση. Η Nike δεν κάνει καλύτερα παπούτσια από
άλλες εταιρείες. Είναι όλα πλαστικά και φτιάχνονται στη
Μαλαισία. Αλλά μας λέει να βρούμε το μεγαλείο μας.

Ποιο είναι το ελληνικό brand; 

Ολος ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουμε αγάπη για τη
ζωή. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Μπορεί εύκολα να
μεταφραστεί σε ωραία προϊόντα, σε πολιτισμό, σε μόδα,
σε εκπαίδευση. Πρέπει να δεχτούμε ότι δεν είμαστε πειθ-
αρχημένοι τεχνοκράτες, αλλά ότι μπορούμε να κάνουμε
συναρπαστικά πράγματα.

Μήπως δίνετε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία
και όχι στην ουσία; 

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το brand μας εάν δεν
αλλάξουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να βγούμε από
την κρίση επικοινωνώντας. Πρέπει να κάνουμε πράγμα-
τα. Γι’ αυτό λατρεύω προσπάθειες όπως το taxi beat και
το daily secret. Ειλικρινά πιστεύω ότι ποτέ δεν ήταν
καλύτερη στιγμή να είναι κάποιος Ελληνας.

Τώρα που οι περισσότεροι Ελληνες υποφέρουν;

Το γνωρίζω. Αυτό που λέω στους νέους είναι ότι, εάν
δεν νιώθουν φόβο αυτήν τη στιγμή, τότε δεν παρακολο-
υθούν τι γίνεται. Αλλά εάν είναι δημιουργικοί και έχουν
ιδέες και κουράγιο, τότε είναι τυχεροί διότι η Ελλάδα
βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μόλις
ολοκλήρωσα μια τεράστια έρευνα για τη βιομηχανία τρο-
φίμων στην Αμερική και η εικόνα για τα ελληνικά τρόφιμα
είναι πολύ θετική. Προσωπικά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα
μπορούσε να είναι η Καλιφόρνια της Ευρώπης και να
συγκεντρώνει όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους.

Μπορεί μια χώρα να πάει μπροστά με κακές κυβε-
ρνήσεις; 

Ισως. Πρέπει ως κοινωνία να αναδείξουμε ήρωες
όσους επιχειρούν και τα καταφέρνουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλό brand; 

Είναι πολύ ενδιαφέρον brand: νέος, χαρισματικός, οι
γυναίκες θέλουν να του τσιμπήσουν το μάγουλο μητρικά,
υπόσχεται αλλαγή. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, εντυπω-
σιάστηκα που πήρε τόσο υψηλό ποσοστό και αυτό μάλ-
λον κάτι δείχνει και για την ποιότητα των αντιπάλων του.
Αυτή η χώρα πάσχει από έλλειψη οράματος.

info:  Πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να δουν
την ιδέα τους να γίνεται πραγματικότητα στο www.orange-
grove.biz

Πίτερ Οικονομίδης: «Η Ελλάδα θα μπορούσε
να είναι η Καλιφόρνια της Ευρώπης»
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Εγκρίθηκε η πρόσληψη 4.000 αναπληρ-
ωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 4.000 αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών
δομών ειδικής αγωγής άναψε, την Δευτέρα, ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικ-

ητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, έπειτα από σχετικό αίτημα του
υπουργείου Παιδείας.

Η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται τις επό-
μενες ημέρες.

Με τις προσλήψεις αυτές αναμένεται να καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό τα κενά στις
σχολικές μονάδες.

Καθησυχάζει ο Τρ.Αλεξιάδης για τα περί
επερχόμενης φοροκαταιγίδας

«Δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα στη φορολογία, δεν θα γίνει κάτι που θα κατα-
στρέψει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης σχολιάζοντας δημοσιεύματα, που επικαλούμε-

να πληροφορίες μιλούν για νέες υπέρμετρες επιβαρύνσεις. «Αυτές τις μέρες υπάρχει
μια μεγάλη έξαρση καταστροφολογίας...» λέει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιο-
σταθμό Παραπολιτικά.

Παραπέμπει εκ νέου στα όσα σαφώς ορίζει το μνημόνιο που ψηφίστηκε, σχετικά με
το τι θα συμβεί στη φορολογία το επόμενο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι δεν θα
υπάρχει επιβάρυνση για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, αλλά και διαψεύδοντας τα περί
σκληρής φορολόγησης για εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. 

Μέχρι το βράδυ θα ανακοινωθούν τα νησιά που πρώτα θα πάρουν την ψυχρολουσία
της αύξησης του ΦΠΑ, λέει αν και δεσμεύεται ότι όταν το 2016 θα επανεξεταστούν οι
συντελεστές ΦΠΑ τα αποτελέσματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής θα επιτρέψουν
θετικές αλλαγές. Ανοιχτό ακόμη το θέμα του ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση.

ΦΠΑ στα νησιά
Πιθανώς και σήμερα (Δευτέρα) το απόγευμα θα ανακοινωθεί τι θα γίνει με τον ΦΠΑ

στα νησιά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.
«Πρέπει να οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει σε σχέση με το ΦΠΑ στα νησιά και να βγει η

σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι επιχειρήσεις
που θα πρέπει να τον εφαρμόσουν από την 1η του μήνα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει
λόγω της προεκλογικής περιόδου και δεν είναι ανοιχτή και η Βουλή, υπάρχουν κάποια
νομοτεχνικά ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, και θα υπάρχει σήμερα μάλλον
αργά το απόγευμα ανακοίνωση σχετική με αυτό το ζήτημα» ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ποια νησιά θα επιλεγούν στην πρώτη φάση, σημείωσε μεταξύ
άλλων ότι: «Θα επιλέξουμε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση και νησιά που δεν είναι
στα σύνορα της χώρας [...] Δεν μπορεί να μπουν νησιά τα οποία αυτή την εποχή αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και λειτουργίας με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές.
Το υπουργείο Οικονομικών κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία και αυτό που θα βγάλο-
υμε θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα».

Συμπλήρωσε, πάντως, πως «υπάρχει σαφέστατη διάταξη που λέει ότι το 2016 θα
δοθεί δυνατότητα να επανεξετάσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ, με μια προϋπόθεση: να
έχουμε πιάσει φοροδιαφυγή πιο πάνω από τον στόχο» και τόνισε: 

«Επειδή αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα και είναι και ένας στόχος για την κυβέρν-
ηση να ξέρετε ότι θα πιάσουμε στόχο στη φοροδιαφυγή πολύ περισσότερο από αυτόν
ο οποίος θα υπάρχει στον προϋπολογισμό».

«Έξαρση καταστροφορολογίας» για την φορολογία
Για την φορολογία εισοδήματος και το αφορολόγητο, ο κ. Αλεξιάδης σχολίασε πως

«αυτές τις μέρες υπάρχει μια μεγάλη έξαρση καταστροφολογίας... Δεν θα συμβούν
τέτοια πράγματα στη φορολογία». 

Στη φορολογία το τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σαφέ-
στατα διατυπωμένο στη συμφωνία που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 14/8. Είναι σαφ-
έστατο το τι πρόκειται να γίνει, δεν θα βγάλουμε λαγούς από τα μανίκια, δεν θα κάνο-
υμε τίποτα θεαματικό, δεν θα γίνει κάτι που θα καταστρέψει τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις» σημείωσε και προσέθεσε ότι «πολλά δε από αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθ-
εί, και θα γίνουν το επόμενο διάστημα, είναι σε θετική κατεύθυνση, δεν είναι όλα σε αρν-
ητική κατεύθυνση». 

Ανέφερε δε πως «για παράδειγμα, για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο νομοθέτησε
και θα προχωρήσει η διαγραφή ληξιπρόθεσμων χρεών πολιτών προς το δημόσιο. Είναι
η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, βεβαίως για λίγες περιπτώσεις ακραίας φτώχειας και
προβλημάτων κ.λπ., αλλά σκεφτείτε να μην είχαμε ούτε αυτό. Επίσης υπάρχουν περι-
πτώσεις ρυθμίσεων χρεών όπου μειώνονται τα επιτόκια». 

«Έχουμε βεβαίως και πολλά προβλήματα και αρνητικά σημεία, αλλά έχουμε και αρκε-
τά θετικά στοιχεία. Δεν θα καταστραφούμε το επόμενο διάστημα» τόνισε.

Γενική αρχή, η δίκαιη κατανομή των βαρών
Δίνοντας το στίγμα του για τη φορολογία εισοδήματος είπε: «Σε ό,τι αφορά τη φορο-

λογία στο εισόδημα θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε φορολογικό βάρος από χαμ-
ηλά και μεσαία εισοδήματα σε υψηλά εισοδήματα και περιουσίες -και υπάρχουν εργα-
λεία για να γίνει αυτό-, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε μια δέσμη μέτρων,
άμεσα πρέπει να λύσουμε τα θέματα του ΦΠΑ, αμέσως μετά πρέπει να λύσουμε το θέμα
του ΦΠΑ στην εκπαίδευση και αυτό είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να λυθεί».

Ανοικτό ακόμη το ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση
Όταν ρωτήθηκε για τον ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση και αν θα εφαρμοστεί είπε: «Θα

αντιμετωπιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι κάτι το οποίο ήδη μελετούμε. Η
δέσμευση όλων προεκλογικά ήταν ότι θα καταργηθεί -το τι θα γίνει τώρα από εκεί και
πέρα δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα και άλλων».

Καθησυχάζει για φορολογία εισοδήματος
Ο κ. Αλεξιάδης είπε ακόμα ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση για εισόδημα έως 12.000

ευρώ, «διότι και να επιβαρύνεις αυτά τα εισοδήματα δεν θα έχεις κάποιο αποτέλεσμα»
και προσέθεσε: 

«Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος, αν πάμε και επιβαρύνουμε φορολογικά πολίτες και
επιχειρήσεις σε υπέρμετρο βαθμό τα 80 δισ. περίπου ληξιπρόθεσμα που έχουμε αυτή
τη στιγμή θα τα δούμε να μεγαλώνουνε, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος.» 

» Το επόμενο διάστημα αυτό που έχουμε μπροστά μας, ως υπουργείο Οικονομικών,
είναι να εισπράξουμε τις δόσεις από τις 100 δόσεις, να εισπράξουμε τις δόσεις από την
φορολογία εισοδήματος, να εισπράξουμε τις δόσεις από τον ΕΝΦΙΑ, να εισπράξουμε τα
τέλη κυκλοφορίας ε! δεν είμαστε τρελοί να πάμε να φορτώσουμε τον κόσμο με ένα σωρό
φορολογίες και υπερβολικά ποσά και να μην μπορεί να πληρώσει κανένας τίποτα, γιατί
τότε θα αποτύχει όλο το οικοδόμημα».

Είπε ακόμα ότι δεν υπάρχει στο γραφείο του εισήγηση για σκληρή φορολόγηση όσων
έχουν εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

Φορολόγηση αυτοκινήτων
Για τη φορολογία των αυτοκινήτων είπε ότι σκέφτονται παρεμβάσεις για την επόμενη

χρονιά για να γίνει το σύστημα πιο δίκαιο και πιο αναλογικό. 
«Γι' αυτή τη χρονιά θα έχουμε πολύ μικρές παρεμβάσεις, δεν προλαβαίνουμε να κάνο-

υμε πολλές παρεμβάσεις», είπε.

ΝΔ: Ανεπάρκεια, υποκρισία ή καθ’
έξη πολιτική εξαπάτηση;

Mε αιχμηρό τρόπο
επέλεξε η Νέα
Δημοκρατία να

σχολιάσει τις τοποθετήσεις
του Ευκλείδη Τσακαλώτου
σε συνέντευξη που
παραχώρησε στους
Financial Times.

Η Νέα Δημοκρατία με
επίσημη ανακοίνωσή της
τονίζει πως στη συνέντευξή
του στους Financial Times
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
ουσιαστικά παραδέχεται
πως οι εκλογές βλάπτουν
τη χώρα και τον κατηγορεί για ανεπάρκεια και υποκρισία. Αναλυτικά το κείμενο της
ανακοίνωσης έχει ως εξής: 

«Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Τσακαλώτος, σε συνέντευξή του στους Financial
Times, παραδέχτηκε ότι η “πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου”
από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, έταζε, αλλά δεν έκανε τίποτα για τη
φοροδιαφυγή…

Παραδέχτηκε, επίσης, ότι οι εκλογές, που προκαλεί κατ’ εξακολούθηση ο κ.
Τσίπρας, βλάπτουν τη χώρα.

Πρώτον, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κ. Τσακαλώτου, η Ελλάδα θα επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2016. Το 2016 δηλαδή θα γυρίσουμε στο …
2014.

Δεύτερον, σύμφωνα με τον ίδιο, προϋπόθεση για να μη γίνει “κούρεμα”
καταθέσεων είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα η πρώτη αξιολόγηση του 3ου Μνημονίου
Τσίπρα-Καμμένου και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι διαδικασίες αυτές
όμως καθυστέρησαν ήδη για ένα ακόμη μήνα με την απόφαση του κ. Τσίπρα να
ξαναπροκαλέσει εκλογές τον Σεπτέμβριο για να μας ξαναπάει … πίσω στον
Αύγουστο όπου συγκυβερνούσε πάλι με τον κ. Καμμένο.

Τρίτον, ακόμη και αν ολοκληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα με επιτυχία,
σύμφωνα με τις δικές του προβλέψεις, για να επιστρέψει η οικονομία σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης, ο ίδιος ως Υπουργός Οικονομικών και κατ’ επέκταση η
“δεύτερη κυβέρνηση Τσίπρα –Καμμένου”, θα πρέπει “να μην κάνει ιδιαίτερα
αριστερά πράγματα”…

Ανεπάρκεια, υποκρισία ή καθ’ έξη πολιτική εξαπάτηση;».

Μαξίμου: Δεν περιμέναμε τίποτα περισσότερο
από ένα κόμμα με ιδεολογία την εθελοδουλία

Δεν άφησε αναπάν-
τητη το Μέγαρο
Μαξίμου την

σκληρή κριτική που άσκησε
η ΝΔ με ανακοίνωσή της
για όσα είπε ο πρωθυπο-
υργός περί χρέους κατά τις
ομιλίες του στην Νέα
Υόρκη.

«Δεν περιμέναμε τίποτα
περισσότερο από ένα
κόμμα που έχει κάνει την
εθελοδουλία ιδεολογία
του», σχολιάζει το Μαξίμου
για την ανακοίνωση της
Νέας Δημοκρατίας, με την οποία η Συγγρού χαρακτήρισε «φθηνό επικοινωνιακό τρικ
για εσωτερική κατανάλωση», «επαιτεία» και «επικοινωνιακή πιρουέτα»  τις δηλώσεις
του Αλέξη Τσίπρα για το χρέος στην Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ.

Αναφέρει το Μαξίμου ειδικότερα ότι: 
«Η Νέα Δημοκρατία εξανίσταται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας διεθνοποιεί το θέμα του

χρέους και της απομείωσής του μέσω της διαπραγμάτευσης. Δεν περιμέναμε τίπο-
τα περισσότερο από ένα κόμμα που έχει κάνει την εθελοδουλία ιδεολογία του».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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

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

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

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

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης



16-θριάσιο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015


