
ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::
ΣΣύύλλλληηψψηη  3300  ττσσιιγγγγάά--
ννωωνν  πποουυ  ππααρρίίσστταανναανν
ττοουυςς  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοουυςς

ΠΠοοιιοουυςς  θθίίγγεειι  ττοο  ννέέοο
ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό  --  ΟΟιι
ββαασσιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς

ΜΜεεγγάάλληη  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς
πποοιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΚΚόόλλ--
πποουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  τταα
ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα

Διαδραστική Έκθε-
ση «Παίζω και Κατα-

λαβαίνω» 
Εγκαίνια στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας

Κανελλόπουλος» Ελευσίνας    

Συγκεκριμένα τα μέλη της
ομάδας, τα οποία κατοικούν

στην περιοχή των Άνω
Λιοσίων, χρησιμοποιώντας

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα κινούντο σε
διάφορες περιοχές της 

Αττικής αναζητώντας
θύματα για τις πράξεις

τους. Κινούντο σε λαϊκές
αγορές και Σούπερ μάρκετ

και εντόπιζαν τα θύματά
τους, όταν αυτά τελείωναν

τις αγορές τους και επέστρε-
φαν στις οικίες τους.

ΗΗ  ττοοππιικκήή  ααυυττοο--
δδιιοοίίκκηησσηη  νναα

σσττηηρρίίξξεειι  ττηη  δδιιαα
ββίίοουυ  μμάάθθηησσηη  ττωωνν
ττσσιιγγγγάάννωωνν  κκααιι  νναα
ξξεεκκιιννήήσσεειι  εεκκσσττρραα--
ττεείίαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς

Προτεραιότητα για τα
ΕΛΠΕ η αγορά 

υδρογονανθράκων
Παράταση δύο εβδομάδων για την υποβολή 

αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης 
κατά των κτηματολογικών στοιχείων στους Δήμους

Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων,Ζεφυρίου,
Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής &

την κοινότητα Κρυονερίου.

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  έέννααςς  2211χχρροοννοοςς  ηημμεεδδααππόόςς
ΡΡΟΟΜΜΑΑ  μμέέλλοοςς  εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορργγάάννωω--
σσηηςς  πποουυ  δδιιέέππρρααττττεε  λληησσττεείίεεςς  κκααιι  κκλλοο--

ππέέςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα  κκααιι  σσττοονν  ΩΩρρωωππόό

ΕΕππιιββοολλήή  έέκκτταακκττηηςς  εειισσφφοορράάςς
σσττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυππέέρρ  ττοουυ

αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  μμεελλεεττάά  
ττοο  υυπποουυρργγεείίοο
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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 Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. Αγίου Δημητρίου 9 & Αχα-

ρνών, 2105578420

Ελευσίνα
Παππά Ελισάβετ Μ. Αγίου Δημητρίου 1,

Μαγούλα

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν.

84, 2105556375

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ. Διαγόρα 30,

2102448558

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Χαϊδάρι
(ακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου Γεω-

ργίου 4, 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ4,
8, 12, 16, 20, 24, 28.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κατα τόπους νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17 εως 26
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 63%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Κλεοπάτρα, Κλειώ,
Πάτρα, Πατρούλα,

ΠατρίτσαΦήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ,
Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη,

Φηλικίτη 

Μεγάλη η βελτίωση της ποιότητας του Κόλπου
Ελευσίνας τα τελευταία χρόνια

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα από τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για τις Περιβαλ-
λοντικές Προοπτικές του Κόλπου Ελευσίνας που έγινε στην Ελευσίνα στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2015. Η
βελτίωση αυτή αφορά βασικές παραμέτρους ποιότητας του περιβάλλοντος όπως τα βαρέα μέταλλα και τα

θρεπτικά συστατικά, και αποτυπώνεται όχι μόνο στην ποιότητα των υδάτων του Κόλπου αλλά και στα ιζήματα του πυθ-

μένα και στην ανάκαμψη/ επανεγκατάσταση πολλών οργανισμών κυρίως βενθικής χλωρίδας και πανίδας καθώς
επίσης και στην ποιότητα των νερών κολύμβησης. Ακόμα και δελφίνια και μια χελώνα Caretta-caretta εμφανίστηκαν
το περασμένο καλοκαίρι στον Κόλπο της Ελευσίνας. 

Χαρακτηριστικά της βελτίωσης είναι μερικά γραφήματα από εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Σύλληψη 30 τσιγγάνων που
παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους

Ηυπόθεση,  αφορά πολυπληθή
εγκληματική ομάδα, η δράση της
οποίας απασχόλησε τον τελευταίο

καιρό τα Μ.Μ.Ε., η Υπηρεσία μας κατόρθωσε,
μετά τη συγκρότηση ειδικής ομάδας και
πολύμηνη έρευνα να την εξαρθρώσει. Τα μέλη
της παραπάνω ομάδας διέπρατταν ληστείες,
κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ατό-
μων. Δρούσαν οργανωμένα, μεθοδικά, με δια-
κριτούς ρόλους και συγκεκριμένο τρόπο δρά-
σης.

Συγκεκριμένα τα μέλη της ομάδας, τα οποία
κατοικούν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, χρη-
σιμοποιώντας Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα κινούντο σε
διάφορες περιοχές της Αττικής αναζητώντας
θύματα για τις πράξεις τους. Κινούντο σε λαϊκές
αγορές και Σούπερ μάρκετ και εντόπιζαν τα
θύματά τους, όταν αυτά τελείωναν τις αγορές
τους και επέστρεφαν στις οικίες τους. Τις Κυριακές εντόπιζαν άτομα τα οποία επέστρεφαν στις οικίες τους από τις
εκκλησίες. Τα θύματά τους είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, στην πλειοψηφία τους από 80 έως και άνω των 90 ετών, πολ-
λές φορές με προβλήματα υγείας και κίνησης.

Μόλις οι δράστες εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους, τα ακολουθούσαν και λίγο πριν την είσοδο τους στην πολ-
υκατοικία τους σταματούσαν και χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις, κυρίως ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και προ-
κειμένου να λύσουν το ηλεκτρολογικό πρόβλημα που υπήρχε στην πολυκατοικία η στο διαμέρισμα τους κατόρθωνα
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισέλθουν στην οικία μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια του υποτιθέμενου «ελέγχου», εγκλώβιζαν τους παθόντες μετακινώντας διάφορες ηλεκτρικές
συσκευές (ψυγεία, κουζίνες κ.λπ.) σε ένα δωμάτιο, κυρίως στο χώρο της κουζίνας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δρά-
στες έπειθαν τους παθόντες να συγκεντρώσουν όλα τα κοσμήματά τους σε ένα σημείο, προκειμένου να αποφύγουν
τον κίνδυνο υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στη συνέχεια οι συνεργοί τους εισέρχονταν στο διαμέρισμα, ερευνούσαν τους χώρους, κυρίως των υπνοδωματίων
και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Δευτερευόντως εισέρχονταν στα διαμερίσματα προσποιούμενοι τους συντηρητές ανελκυστήρων ή πωλητές λου-
λουδιών.

Η Υπηρεσία μας  (15-10-2015) το πρωί, με τη συνδρομή αστυνομικών και άλλων Διευθύνσεων, πραγματοποίησε
συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν είκοσι τρείς (23)
ημεδαποί ΡΟΜΑ, μέλη της σπείρας. Ταυτοποιήθηκαν επίσης και αναζητούνται άλλοι επτά (7) ημεδαποί ΡΟΜΑ συνε-
ργοί τους.

Σε κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 46.845 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων και
ένα (1) πιστόλι REPLICA . Κατασχέθηκαν επίσης και τέσσερα (4) Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί εβδομήντα τέσσερις (74) υποθέσεις, εκ των οποίων έξι (6) ληστείες,
εξήντα έξι (66) κλοπές και δύο (2) απάτες.

Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται ότι υπερ-
βαίνει τις 350.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα προκειμένου να
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Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων
Δυτικής Αττικής

Δυναμική εμφάνιση
με την παρουσία
των περισσότερων

πολιτιστικών περιπτέρων και
τη συμμετοχή δεκάδων χορ-
ευτικών πραγματοποιείθηκε
στην 4η Πολιτιστική Συνάν-
τηση Δυτικής Αττικής που
άνοιξε της πύλες της στην
παλιά Ελαιουργία της Ελευ-
σίνας το απόγευμα της Πέμ-
πτης 15 Οκτωβρίου και  παρ-
αμείνε εκεί, ως την Κυριακή
18 Οκτωβρίου. 

Την κορδέλα των εγκαινίων
έκοψαν από κοινού ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου και ο Υπουργός Πολιτισμού Παναγιώτης Μπλαλτάς. 

Συνελήφθη ένας 21χρονος ημεδαπός ΡΟΜΑ μέλος
εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες

και κλοπές στα Μέγαρα και στον Ωρωπό

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο (2) συνεργοί του, ηλικίας 20 και 21
ετώνΕξιχνιάσθηκαν δώδεκα (12) περιπτώσεις κλοπών και μία (1) ληστείαΣυνε-
λήφθη, πρωινές ώρες της 10-10-2015 στα Μέγαρα, μετά από συντονισμένη

επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων και τη συνδρομή της
Ο.Π.Κ.Ε, ένας 21χρονος ημεδαπός ΡΟΜΑ, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρ-
αττε ληστείες και κλοπές στις περιοχές των Μεγάρων και του Ωρωπού.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο (2) ημεδαποί ΡΟΜΑ ηλικίας 20 και
21 ετών, μέλη της σπείρας.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση καθώς και των διακεκριμένων περιπτώσεων
κλοπών και ληστειών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς μαζί με τους συνεργούς του, είχαν
συστήσει από τον περασμένο Σεπτέμβρη εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν στην
διάπραξη ληστειών και κλοπών κυρίως από οικίες, στις περιοχές των Μεγάρων και του
Ωρωπού.

Ειδικότερα, οι δράστες παρακολουθούσαν οικίες στις ανωτέρω περιοχές και τη στιγ-
μή που οι ένοικοι απουσίαζαν, προέβαιναν στην διάρρηξη τους αφαιρώντας χρήματα,
τιμαλφή και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. Επιπλέον, σε όσες περιπτώσεις γίνονταν
αντιληπτοί, δεν δίσταζαν να ασκήσουν βία σε βάρος των ενοίκων, προκειμένου να διευ-
κολύνουν τη διαφυγή τους.

Επιπλέον, τα μέλη της σπείρας, προέβαιναν και σε κλοπές μοτοσυκλετών και
πινακίδων κυκλοφορίας, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την τέλεση αξιόποινων πρά-
ξεων.

Όπως εξακριβώθηκε, οι ανωτέρω δράστες έχουν διαπράξει δώδεκα (12) κλοπές και
μία (1) ληστεία στις περιοχές Μεγάρων και Ωρωπού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον
παρέπεμψε για ανάκριση σε Τακτικό Ανακριτή.

Συνελήφθησαν τέσσερις (4) ημεδα-
ποί με εντάλματα σύλληψης και

καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθησαν, την
τελευταία εβδομάδα,
σε διάφορες περ-

ιοχές της Αττικής, τέσσερις
(4) ημεδαποί, σε βάρος των
οποίων εκκρεμούσαν εντά-
λματα σύλληψης και καταδι-
καστικές αποφάσεις. Συγκε-
κριμένα:

1. Την 7-10-2015 συνελήφ-
θη στην περιοχή του Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Ασφα-
λείας Αγ. Ιωάννη Ρέντη,
38χρονος ημεδαπός, σε
βάρος του οποίου εκκρε-
μούσαν τέσσερις (4) καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της έκδοσης εικονικών
φορολογικών στοιχείων, της κλοπής και της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης με συνολική
ποινή φυλάκισης δεκατέσσερα (14) έτη.

2. Την 7-10-2015 συνελήφθη στην περιοχή του Ταύρου, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 53χρονος ημε-
δαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε μία (1) καταδικαστική απόφαση για διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, με ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών.

3. Την 11-10-2015 συνελήφθησαν στην περιοχή του Χαϊδαρίου, από αστυνομικούς
της Ο.Π.Κ.Ε.:

i) 24χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο (2) εντάλματα
σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής.
Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε και μία (1) καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλά-
κισης δέκα (10) έτη και έξι (6) μήνες για τα αδικήματα της ληστείας και της παράνομης
οπλοκατοχής και οπλοφορίας.

ii) 21χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένα (1) ένταλμα σύλληψης
για τα αδικήματα της ληστείας και της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας, πρά-
ξεις που τέλεσε από κοινού με τον 24χρονο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης 19/10/2015

Ηεξ' αναβολής Συναυλία Αλληλεγγύης στον Δήμο Αχαρνών θα γίνει τη Δευτέρα
19 Οκτωβρίου στις 19:30
στο κλειστό Γυμναστήριο

"Μπάμπης Χολίδης" στις Αχαρνές.
Με εισιτήριο την ανθρωπιά και

την προσφορά στον συνάνθρωπο
η Συναυλία Αλληλεγγύης στον
Δήμο Αχαρνών

Μία μεγάλη συναυλία Αλληλεγ-
γύης & Ανθρωπιάς διοργανώνει ο
Δήμος Αχαρνών τη Δευτέρα 19
Οκτωβρίου στις 19:30 στο κλειστό
Γυμναστήριο "Μπάμπης Χολίδης"
στις Αχαρνές.

Με εισιτήριο την ανθρωπιά και
την προσφορά στον συνάνθρωπο
- τον ηλικιωμένο, τον άνεργο, τον
μοναχικό άνθρωπο, τις οικογένειες
με παιδιά – που βρίσκεται σε ανάγ-
κη, ο Δήμος Αχαρνών προσκαλεί
όλους τους ενεργούς πολίτες να
δείξουν την αλληλεγγύη τους προ-
σφέροντας τρόφιμα μακράς διαρ-
κείας, είδη ατομικής και οικιακής
υγιεινής & καθαριότητας για την
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου του Δήμου Αχαρνών.

Στη συναυλία Αλληλεγγύης του
Δήμου Αχαρνών συμμετέχουν
γνωστοί και καταξιωμένοι καλλι-
τέχνες:

Λένα Αλκαίου, Νίκος Ανδρουλάκης, Βασίλης Καζούλης, Νάντια Καραγιάννη, Δημήτρ-
ης Καρασαββίδης, Στέλλα Καρύδα, Θανάσης Κομνηνός, Ανδρομάχη Κοτσίδη, Καίτη
Κουλλιά, Αντώνης & Θωμάς Κυρίτσης, Χαρούλα Λαμπράκη, Βασίλης Λέκκας, Λιζέτα
Νικολάου, Θάνος Ολύμπιος, Βασίλης Πάτσιος, Γιώργος Σαρρής, Κώστας Σκόνδρας,
Μπάμπης Τσέρτος, Βάλια Τσιργιώτη, Τσιρίδου Κατερίνα, Πετρολούκας Χαλκιάς, Γιώρ-
γος Υδραίος και ο συνθέτης Τάκης Σούκας.

Τη συναυλία παρουσιάζει ο ηθοποιός Βασίλης Παπαδόπουλος.
Τη 10μελή ορχήστρα διευθύνει ο Μαέστρος Σπύρος Παγιάτης.
Στην είσοδο του κλειστού Γυμναστηρίου θα βρίσκονται εργαζόμενοι της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών οι οποίοι θα δέχονται τις προσφορές σας.

Κλειστή το Σάββατο 24/10 για το κοινό
η έκθεση "Παίζω & Καταλαβαίνω"

Ενημερώνουμε το αγαπητό κοινό ότι η διαδραστική
έκθεση επιστήμης, τέχνης και μαθηματικών "Παίζω
και καταλαβαίνω", του μουσείου Ηρακλειδών, που

φιλοξενείται  από 14-10-2015 έως 30-12-2015 στο πολιτι-
στικό κέντρο "Λ. Κανελλόπουλος" του Δήμου Ελευσίνας, θα
παραμείνει κλειστή για το κοινό ειδικά το Σάββατο
24/10/2015 λόγω προγραμματισμένης επίσκεψης.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις υπεύθυνες                              
κ. Μπακλαβά τηλ:2105565613 & Κα Μίληση

τηλ:2105565614

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση σας.

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Μαρία Βασιλείου
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14
Οκτωβρίου τα εγκαίνια της Κινητής Διαδραστι-
κής Έκθεσης Τέχνης, Επιστήμης και Μαθημα-

τικών «Παίζω και Καταλαβαίνω» του Μουσείου Ηρακ-
λειδών στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπου-
λος». Την καθιερωμένη ετήσια έκθεση διοργανώνει ο
ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας και το
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής
Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας
(Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), προς τιμή του αείμνηστου Λεωνίδα
Κανελλόπουλου, επί σειρά ετών Προέδρου της Εταιρίας. 

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους 150 και πλέον
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοικοι της
Ελευσίνας και επισκέπτες. Την εκδήλωση προλόγισε ο κ.
Γαβριήλ Καμπάνης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και εκπρόσωπος του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Γεώργιος
Τσουκαλάς, Δήμαρχος Ελευσίνας, ο κ. Νέλλος Κανελλό-
πουλος, Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ και ο κ. Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός
ΥΠΕΚΑ και νυν βουλευτής Αργολίδας. Ακολούθησε παρ-
ουσίαση και ξενάγηση από τους επιμελητές της έκθεσης,
κ.κ. Άρη Μαυρομμάτη και Αποστόλη Παπανικολάου. 

Σκοπός του Τιτάνα είναι η έκθεση που διοργανώνεται
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» να
έχει τόσο ψυχαγωγικό, όσο και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Ο σκοπός αυτός επετεύχθη με την παρούσα έκθεση και
εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν ήδη
εκφράσει ενδιαφέρον προκειμένου να προγραμματιστούν
επισκέψεις και ξεναγήσεις μαθητών από σχολεία του
Θριασίου Πεδίου και ευρύτερα της Αττικής. Παράλληλα,
για να έχουν οι μαθητές την καλύτερη δυνατή εμπειρία,
έχει προγραμματιστεί ενημερωτική εκδήλωση και ξενάγ-
ηση για τους εκπαιδευτικούς. 

Η πρωτοτυπία αλλά και η μοναδικότητα της έκθεσης

συνίσταται στο γεγονός ότι ο επισκέπτης, παίζοντας και
αλληλεπιδρώντας με ειδικές κατασκευές, που συνοδεύον-
ται από οπτικοακουστικό υλικό, βιώνει τη διασύνδεση επι-
στήμης, τέχνης, μαθηματικών και φιλοσοφίας και συνειδ-
ητοποιεί τη διττή ανάγκη του ανθρώπινου πνεύματος για
έκφραση (τέχνη) και κατανόηση (λογική και μαθηματικά).
Για τη δημιουργία της Έκθεσης, αναζητήθηκε και αξιοποι-
ήθηκε η διεθνής εμπειρία στο χώρο της διαδραστικής
μάθησης, όπως το προτεινόμενο από την UNESCO σχε-
τικό πρόγραμμα
http://bit.ly/UNESCO_Science_Education. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015 και
θα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης για τα σχολεία, κατό-
πιν συνεννοήσεως, καλώντας στα τηλέφωνα 210 55 65

614 - 210 5565612.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 14:00 και

18:00 - 21:00, Σάββατο και Κυριακή 10:00 - 13:00,  εκτός
Δευτέρας, 28ης Οκτωβρίου, 24ης και 25ης Δεκεμβρίου. 

Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37,
Παραλία Ελευσίνας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός
τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από

110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την
Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε
εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγρα-
φικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την
διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να
συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-
cement.com

Διαδραστική Έκθεση «Παίζω και Καταλαβαίνω» 
Εγκαίνια στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» Ελευσίνας    

Οελλαδικός χώρος παραμένει για τα ΕΛΠΕ σε
προτεραιότητα και αναμένουν τις αποφάσεις
του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος

σχετικά με τις 5 περιοχές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρ-
ον για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Ο ελλαδικός χώρος παραμένει για τα ΕΛΠΕ σε προτε-
ραιότητα και αναμένουν τις αποφάσεις του υπουργείου
Ενέργειας και Περιβάλλοντος σχετικά με τις 5
περιοχές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων.

Την αγορά των Βαλκανίων και της Αδριατι-
κής όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί μεγάλες
πολυεθνικές όπως η Shell και η Petromanas,
αλλά και της Μεσογείου όπου οι προσδοκίες
για νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων έχουν
ενισχυθεί μετά την ανακάλυψη του κοιτάσμα-
τος «Ζohr» στην Αίγυπτο, έχουν βάλει στο
στόχαστρο τα ΕΛΠΕ. Η διοίκηση του ομίλου,
όπως φάνηκε και από την πρόσφατη αναβά-
θμιση της Διεύθυνσης Ερευνας και Εκμετάλ-
λευσης Υδρογονανθράκων σε Γενική Διεύθυ-
νση, έχει θέσει ως προτεραιότητα τον τομέα,
προσβλέποντας στην αξιοποίηση των ευκαιρ-
ιών που δίνει τόσο το άνοιγμα της εγχώριας
αγοράς υδρογονανθράκων όσο και η
αυξημένη κινητικότητα στις γύρω περιοχές
της Αδριατικής και της Μεσογείου. Σύμφωνα με πληροφ-
ορίες, τα ΕΛΠΕ διερευνούν αυτή την περίοδο τις δύο περ-
ιοχές με στόχο είτε την από κοινού συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς που πρόκειται να τρέξουν μέσω κοινοπρ-
ακτικών σχημάτων με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, είτε
και την αυτόνομη κάθοδό τους σε κοιτάσματα μικρού
μεγέθους.

Ο ελλαδικός χώρος παραμένει για τα ΕΛΠΕ σε προτε-
ραιότητα και αναμένουν τις αποφάσεις του υπουργείου
Ενέργειας και Περιβάλλοντος σχετικά με τις 5 περιοχές

που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για έρευνα και εκμετάλ-
λευση υδρογονανθράκων. Τα ΕΛΠΕ διεκδικούν δύο χερ-
σαίες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Αρτα - Πρέβεζα και
Βορειοδυτική Πελοπόννησος) από κοινού με την ιταλική
Edison και την καναδική Petroceltic και τρεις υποθαλάσ-
σιες περιοχές στο Ιόνιο. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμέ-
νεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ, όπως και η

Energean Oil που διεκδικεί επίσης δύο χερσαία οικόπεδα
στη Δυτική Ελλάδα (Αρτα - Πρέβεζα και Αιτωλοακαρ-
νανία), να καταθέσουν τις τελικές βελτιωμένες προσφο-
ρές τους, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
των αναδόχων αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα. Οι
τρεις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πλέον
ελπιδοφόρες σύμφωνα με τις σεισμικές έρευνες και τις
γεωτρήσεις που έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Συγκεκριμένα, στην Αιτωλοακαρνανία γεωτρήσεις είχε
πραγματοποιήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η

αμερικανική Triton και στη Δυτική Πελοπόννησο η βρετα-
νική Enterprise, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από
τη Shell.

Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για τα υποθαλάσσια
οικόπεδα, τα ΕΛΠΕ διεκδικούν δύο στην περιοχή του
Ιονίου από κοινού με τη γαλλική Total, η οποία βρίσκεται
και στην Κύπρο και ένα οικόπεδο στην ίδια περιοχή αυτό-

νομα. Το άνοιγμα των προσφορών που κατα-
τέθηκαν τον Ιούλιο δεν έχει ακόμη προχωρήσει,
κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου. Εν αναμονή των αποφάσεων του
υπουργείου που θα καθορίσουν και τα επόμενα
βήματα των ΕΛΠΕ σε σχέση με τις παραπάνω
περιοχές, ο όμιλος αναμένεται να ξεκινήσει μέσα
στην εβδομάδα τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες
στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, ενώ
παράλληλα ολοκληρώνει τη νέα ηλεκτρονική
επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων που
κατέχουν ήδη. Παρουσία έχουν τα ΕΛΠΕ επίσης
και στο Θρακικό Πέλαγος όπου τους έχουν παρ-
αχωρηθεί δικαιώματα από κοινού με την καναδι-
κή εταιρεία Calfrac.

Τη νέα στροφή των ΕΛΠΕ στην έρευνα και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είχε προαναγ-
γείλει εμμέσως, πάντως, με άρθρο του στην «Κ»
της Κυριακής ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου κ. Γρηγόρης Στεργιούλης στις 13 Σεπτεμ-

βρίου. «Η ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι ένας στρατηγικός
στόχος στον οποίο προσβλέπουμε και επενδύουμε.
Βασιζόμαστε στα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
που είναι η τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία των ανθ-
ρώπων μας από τις μέχρι σήμερα έρευνες και η γνώση
του ελλαδικού χώρου, η κατοχή σημαντικής τεχνογνωσίας
και η γεωπολιτική μας θέση» τόνιζε, μεταξύ άλλων, στο
άρθρο του ο κ. Στεργιούλης.

Κ

Προτεραιότητα για τα ΕΛΠΕ η αγορά υδρογονανθράκων
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Η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη
δια βίου μάθηση των τσιγγάνων και να

ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Forum Δυτικής Αττικής, στις 14 Οκτωβρίου 2015  στην
Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με αντικείμενο συζήτησης:

«Τσιγγάνοι/ Ρομά και δια βίου μάθηση: Χαρτογράφηση αναγκών, ενημέρωση για υφι-
στάμενα προγράμματα και ενεργοποίηση κοινοτήτων Ρομά για συμμετοχή σε εξετάσεις
απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού- δικτύωση με εσπερινά Γυμνάσια».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η διαδικασία εξέτασης για την απόκτηση τίτλου απολ-
υτηρίου Δημο-
τικού από ενή-
λικες από τη
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττι-
κής, οι δράσεις
του Κέντρου
Διαπολιτισμι-
κής Αγωγής
του Πανεπι-
στημίου Αθη-
νών στο πεδίο
της εκπαίδευ-
σης και υποστήριξης ενηλίκων Ρομά και τα προγράμματα δια βίου μάθησης που αφορ-
ούν τους τσιγγάνους στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φυλής. 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, στην εναρκτήρια ομιλία του,
τόνισε ότι στο πεδίο της δια βίου μάθησης των τσιγγάνων, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν
είναι ούτε τεχνική ούτε θεσμική. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι κοινωνική και πολιτική,
δεδομένου ότι είναι διάχυτες απόψεις του εξής τύπου: «Δεν έχει νόημα η προσπάθεια,
οι τσιγγάνοι δεν μαθαίνουν»,  «Οι τσιγγάνοι παραμένουν ίδιοι και δεν γουστάρουν τη
μάθηση, είναι τεμπέληδες και απατεώνες»,  «Οι τσιγγάνοι θέλουν μόνο λεφτά και αδια-
φορούν για την εκπαίδευση». 

Από τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στο Forum, προέκυψαν τα ακόλουθα
στοιχεία:

• Δεν υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες υποδομές δια βίου μάθησης στη Δυτι-
κή Αττική- Υπάρχει επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

• Απαιτείται συστηματικής συνεργασία και δικτύωση μεταξύ τοπικής αυτο-
διοίκησης, ερευνητικών φορέων, δομών δια βίου μάθησης, συλλόγων Ρομά και διαμε-
σολαβητών Ρομά.

• Η επίδραση του προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων στο πεδίο της
προώθησης ενηλίκων τσιγγάνων στη δια βίου μάθηση είναι περιορισμένη λόγω
ασυνεχειών του προγράμματος.

• Καταγράφεται πολλαπλότητα φορέων και αλληλεπικάλυψη που απαιτεί συνερ-
γασία και δικτύωση για την επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας των προσπαθειών.

• Υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων υποδομών σε περιοχές διαβίωσης τσιγγά-
νων με αποτέλεσμα η έλλειψη στέγασης ανάλογων προγραμμάτων και δράσεων να
υπονομεύει την όλη προσπάθεια.

• Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων τσιγγάνων
για να λειτουργήσουν τμήματα δια βίου μάθησης.

• Στο εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, παρά την ύπαρξη μαθητών Ρομά, παρ-
ατηρείται ασυνέχεια και διακοπή των σπουδών τους.

Υπήρξε κοινή πεποίθηση των συμμετεχόντων η ανάγκη για την ανάληψη μιας συντο-
νισμένης δράσης ενημέρωσης ενηλίκων Ρομά για τις διαδικασίες απόκτησης απολ-
υτηρίου Δημοτικού, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο Εσπερινό Γυμνάσιο ή
σε κάποιο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης, σε συνεργασία με τους συλλόγους Ρομά και την Ένωση Διαμεσολαβητών.
Προς τούτο, μάλιστα, θα επιδιωχθεί στη βάση της συνέργειας όλων των συμμετεχόν-
των, αύξηση του αριθμού των αιτούντων τσιγγάνων σε προγράμματα δια βίου μάθησης
της Δυτικής Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, κλείνοντας τις εργασίες του
Forum, αναφέρθηκε στην ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη δια βίου μάθη-
ση των τσιγγάνων και να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να καταστήσει κατα-
νοητό ότι η ένταξη των τσιγγάνων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απολύτως συμφ-
έρουσα επιλογή για όλες τις πλευρές. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Αντί να επαναλαμβάνο-
υμε γνωστά στερεότυπα και μάλιστα τσουβαλιάζοντας μέσα σε αυτά όλους τους τσιγγά-
νους, οφείλουμε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που
αποτελεί προϋπόθεση για τη προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης». 

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Σ. Βαβούλη, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας του Δήμου Μεγάρων, κ. Ε. Ρήγα, ο Υποδιευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου
Άνω Λιοσίων, κ. Γ. Ανδρείκος, η υπεύθυνη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου
Φυλής, κ. Α. Ράπτη, η εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ /ΚΕΔΑ για το πρόγραμμα εκπαίδευσης
τσιγγανοπαίδων, κ. Ε. Μουρελάτου, ο εκπρόσωπος του Κέντρου Ημέρας Ρομά της
Φορέα «Κλίμακα», κ. Φ. Κατσικάρης, η σύμβουλος κ. Α. Μανώλη, ο σύμβουλος βιώσιμ-
ης ανάπτυξης, κ. Γ. Αλιβιζάτος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών και Συνερ-
γατών Ελλήνων Ρομά, κ. Κ. Παϊτέρης, ο Πρόεδρος της Φιλικής Εταιρείας Τσιγγάνων
Ζεφυρίου, κ. Α. Τσακίρης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άγιος Χριστόφορος Βλυχού
Μεγάρων, κ. Κ. Λιακόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΕΡ, κ. Μ. Λιακόπουλος, στελέχη και
συνεργάτες του προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων του ΕΚΠΑ, μέλη των
συλλόγων τσιγγάνων και ενδιαφερόμενοι εθελοντές με εξειδίκευση σε θέματα δια βίου
μάθησης και κοινοτικής εργασίας.

Αποφάσεις 32ης Συνεδρίασης Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Αττικής (15.10.2015)

Συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου 2015 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφά-
σισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασ-
κευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος», συνολικού προϋπολογισμού
675.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρη-
ση και ανακατασκευή στίβου στην Περιοχή Πρόνοια Περάματος», συνολικού προϋπο-
λογισμού 186.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντι-
περιφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και
κατά πλειοψηφία ως προς τα πρόσωπα της Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τους αναπ-
ληρωτές τους για τη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του
έργου "Ανακαίνιση χλοοτάπητα γηπέδου Πρασίνου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές
εργασίες". Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Γ. Καραμέρος
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

4. Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Λ. Σουνίου
-Λομβάρδας, στο Δήμο Κρωπίας. Το θέμα που εισηγήθηκε η αρμόδια Αντιπεριφερει-
άρχης Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου εγκρίθηκε ομόφωνα

5. Συγκρότηση της επιτροπής της παρ.3 του άρθρου 33 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ
285/Α΄/19-12-2001) ‘’τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων” και
ειδικά για το έργο “Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού Μέγαρα –
Αλεποχώρι, πεδινό τμήμα”. Το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Κ. Στα-
υροπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής. Το
θέμα που εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία

7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 11.000,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 23%) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Τ. Φαρμάκης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

8. Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσους Πόρου για το έργο:
«Αποπεράτωση και σύνδεση με το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη
γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα». Το θέμα που
εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε ομόφωνα όπως
τροποποιήθηκε

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής
πλημμυρικών παροχών ρέματος». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων ειδικής διατροφής, της εταιρείας «DOCTUM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κ.Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ», που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Λ. Μαρκο-
πούλου, θέση: Μπακαλιάρος, Παιανία Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα

11. Χωροθέτηση  λαϊκής αγοράς Πλατείας Αττικής (Δήμος Αθηναίων), ημέρα Σάβ-
βατο της Δ’ Αθηνών. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κοροβέ-
σης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

12. Προσωρινή μεταφορά λαϊκής αγοράς Νέα Πέραμος (Δήμος Μεγαρέων), ημέρα
Παρασκευή της Ζ’ Αττικής, λόγω έργων του Δήμου Μεγαρέων. Το θέμα που εισηγήθη-
κε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κοροβέσης εγκρίθηκε ομόφωνα

13. Χωροθέτηση  λαϊκής αγοράς Ραφήνας (Δήμος Ραφήνας Πικερμίου), ημέρα
Δευτέρα της  Ζ’ Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κορ-
οβέσης εγκρίθηκε ομόφωνα

14. Ίδρυση και χωροθέτηση  λαϊκών αγορών Σπετσών, ημέρα Τετάρτη & Παρασ-
κευή. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κοροβέσης εγκρίθηκε
ομόφωνα
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Πως η κρουαζιέρα κατάφερε να
γυρίσει το παιχνίδι

Δεν έκανε τη μεγάλη
έκπληξη, σίγουρα
όμως κατάφερε να

μην έχει απώλειες, κυρίως σε
έσοδα, παρά το μεγάλο αντα-
γωνισμό από τα βασικά λιμά-
νια εκκίνησης ταξιδιών της
Ιταλίας και της Ισπανίας, αλλά
και παρά την απουσία για
ακόμη μια χρονιά σημαντικών
επενδύσεων στον τομέα.   Την
ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην
Τουρκία μετά τις τρομοκρατι-
κές επιθέσεις διαμόρφωσαν
ένα νέο σκηνικό στον κλάδο, καθώς υπό το φόβο ενός νέου χτυπήματος, πολλές εταιρ-
είες προχώρησαν σε αναπροσαρμογή των προγραμμάτων τους, επιλέγοντας τελικά ως
βάση τον Πειραιά.

Οι επιδιώξεις των φορέων κρουαζιέρας αλλά και των ελληνικών εταιρειών, δεδομένου
πως η σεζόν φθάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, εστιάζονται στις κινήσεις την επόμεν-
ης χρονιάς. Με το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του κλάδου να βρίσκεται ακόμη στα
λόγια, αφού παρά τις υποσχέσεις δεν έχει ακόμη εκπονηθεί, στο επίκεντρο μπαίνει η
συνέχιση επαφών με ομίλους κρουαζιέρας παγκόσμιου βεληνεκούς. Φορείς της αγοράς
επισημαίνουν μάλιστα πως η απόφαση του αμερικανικού κολοσσού κρουαζιέρας
Carnival Cruise, με έσοδα που το 2014 έφτασαν τα 15,9 δισ. δολάρια και μερίδιο επι-
βατικής κίνησης που αγγίζει το 21,3%, να ορίσει το λιμάνι του Πειραιά ως home port για
κρουαζιέρες στη Μεσόγειο από την επόμενη σεζόν μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα
για ανάλογες συμφωνίες.

Όσον αφορά στις φετινές επιδόσεις, είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε το
λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τα οποία από την αρχή της χρονιάς μέχρι και το μήνα
που πέρασε υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στο κομμάτι του home porting (λιμάνι
εκκίνησης της κρουαζιέρας) κατά 16%.

Την παραπάνω τάση επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, τα οποία δείχνουν, με βάση τα δεδομένα από 16 λιμάνια, πως μέχρι και τον
Ιούνιο είχαν καταγραφεί  1.490 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (από1.289 αφίξεις το
αντίστοιχο διάστημα πέρσι), με 1.626 χιλ. εξόδους επιβατών έναντι 1.599 χιλ. εξόδων
επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Βέβαια συνολικά οι επιβάτες που ξεκινούν
τον ταξίδι τους από κάποιο ελληνικό λιμάνι αποτελούν και πάλι μειοψηφία, αφού το
91,6% των ταξιδιωτών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγμα-
τοποίησαν 1,9 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, όσες δηλαδή και πέρσι. Οπότε η αύξηση
στο home port φαίνεται πως αφορά μόνο το βασικό λιμάνι της χώρας. Αν και τα στοιχεία
αύξησης δεν θεωρούνται εντυπωσιακά, σε σύγκριση με τις προβλέψεις που έκαναν
λόγο για σημαντική πτώση, οι φετινές επιδόσεις κρίνονται θετικές.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές εισπράξεις είχαν μικρή
αύξηση, μόλις 0,5%, ποσό που μεταφράζεται σε 154,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, μόνο τα
19,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα. Εκτός από
τον Πειραιά, καλές επιδόσεις σημειώνουν το λιμάνι της Σαντορίνης όπως είναι ανα-
μενόμενο, αλλά και το λιμάνι της Κέρκυρας και του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια
καταγράφει άνοδο.

Παράταση δύο εβδομάδων για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης 

κατά των κτηματολογικών στοιχείων στους Δήμο-
υς Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων,Ζεφ-
υρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής & την

κοινότητα Κρυονερίου.

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων διόρθωσης και ενστάσεων, κατά των στοιχείων της Ανάρτησης του
Κτηματολογίου για τους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων,

Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής και την κοινότητα Κρυονερίου. Την
παράταση αποφάσισε η «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ, λόγω της έντον-
ης κινητοποίησης των πολιτών και της αύξησης των αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης,

Το ωράριο λειτουργίας (από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου) είναι:
καθημερινά  9:00 έως 17:00  και κάθε Τετάρτη 09:00 έως 20:00

Όσοι πολίτες επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να  ελέγξουν την καταγραφή της ιδιοκ-
τησίας τους στο Κτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktima-
tologio.gr (στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), στην Ενότητα:
Κτηματογράφηση → Ανάρτηση,  ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.           

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, ενώ η
αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. 

Με την απόφαση αυτή, δίνεται επαρκής χρόνος στους πολίτες, προκειμένου να τακ-
τοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες, ενώ παράλληλα μπορούν να ελέγξουν και από το σπίτι
ή το γραφείο, την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο www.ktimatologio.gr. 

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης:  Αριστοτέλους 26 και Ύδρας, Αχαρναί, τηλ:
210-2460812 - 3

Λειτουργεί καθημερινά (9:00 - 17:00) και κάθε Τετάρτη (9:00 - 20:00)

Πληροφορίες: 210-6505600, www.ktimatologio.gr 

Τρίτος στην Ευρώπη ο αθλητής των
ΛΕΩΝΤΙΔΩΝ Αλέξανδρος Παπαδάτος

Το χάλκινο μετάλ-
λιο στην κατηγο-
ρία των 125 κιλών

ελευθέρας στο Πανευρω-
παϊκό πρωτάθλημα
Κωφών που διεξάγεται
στην Τιφλίδα, κατέκτησε
απόψε ο πρωταθλητής
των Λεωντίδων Αλέξανδρ-
ος Παπαδάτος, κερδίζον-
τας τον Τούρκο πρωταθλ-
ητή στο ματς για την 3η-
5η θέση. Πολλά συγχαρη-
τήρια στον Αλέξανδρο
Παπαδάτο και στον προ-
πονητή του Νίκο Αποστό-
λου που είναι μαζί του!

Δήλωση Αλέξανδρου Παπαδάτου 
Μετά από μεγάλη μάχη πριν από λίγο κέρδισα τον Τούρκο και αναδείχθηκα τρίτος

στην Ευρώπη κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ήθελα πολύ να πάρω το χρυσό μετάλ-
λιο να δικαιώσω τον προπονητή μου, που μου έχει μεταδώσει την ψυχολογία του νικ-
ητή και να είμαι πάντα πρώτος. Στον αγώνα που κάνω ευχαριστώ την οικογένεια μου
που με στηρίζει. Τον άνθρωπο Νίκο Αποστόλου γιατί μου έχει περάσει τις αρχές του ,
με κάνει καλύτερο άνθρωπο και είναι δίπλα μου σε ότι πρόβλημα αντιμετωπίζω. Τέλος
τον ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΚ κι ιδιαίτερα τον πρόεδρο Κύριο Γαργαλη που κάλυψε τα
έξοδα του ταξιδιού!! Συνεχίζω να αγωνίζομαι και να σας κάνω περήφανους!

Δηλώσεις Νίκου Αποστόλου :
Πριν από λίγο ο Αλέξανδρος Παπαδάτος , μετά από μεγάλη μάχη , κέρδισε τον Τούρ-

κο αντίπαλό του και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο βγαίνοντας τρίτος στην Ευρώπη. Η
συγκίνηση μου είναι πολύ μεγάλη γιατί στο πρόσωπο του Αλέξανδρου είναι η τίμια δου-
λειά της ομάδας μας όλα αυτά τα χρόνια και ο αγώνας του Αλέξανδρου και όλων των
παιδιών που έχουν μάθει να παλεύουν στην παλαίστρα και στη ζωή . .Συνεχίζουμε και
σας ευχαριστούμε όλους που είστε δίπλα μας!

Κυβέρνηση: Στην τελική ευθεία για
τα προαπαιτούμενα

Εκπρόσωποι
των θεσμών
αναμένονται

αύριο στην Αθήνα
ώστε να εξεταστεί εκ
του σύνεγγυς η πορ-
εία της ελληνικής
ο ι κ ο ν ο μ ί α ς . Τη ν
ολοκλήρωση και των
τελευταίων μέτρων
από την πρώτη
«φουρνιά» των προ-
απαιτούμενων, ώστε
να ανάψει το πράσι-
νο φως για να εκτα-
μιευθεί η δόση των 2
δισ ευρώ στο Γιουρ-
ογουορκινγκ Γκρ-
ουπ, την Τρίτη, επι-
διώκει η κυβέρνηση. 

Οι εκπρόσωποι
των θεσμών θα πρέ-
πει έως αύριο να
έχουν ολοκληρώσει την έκθεση τους επί των προαπαιτούμενων, μια ημέρα πριν την
έλευση τους στην Αθηνά, όπου και αναμένεται να εξετάσουν την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, την κατάσταση στο ασφαλιστικό καθώς και τις προωθούμενες ρυθμίσεις για
τα κόκκινα δάνεια και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
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του Βασίλη Στεφάνου

Εκεί όπου ανοίγει
ένα σχολείο κλείνει

μια φυλακή…
Είχε πει ο Βίκτωρ Ουγκώ ό

Γάλλος συγγραφέας που γεννήθηκε το 1802 και έζησε
μέχρι το 1885. Φαντάζομαι ότι με την τοποθέτηση του
αυτή άφηνε να εννοηθεί ότι το σχολείο που θα άνοιγε δε
θα ήταν ιδιωτικό αλλά δημόσιο, όπως ακριβώς δημόσιες
είναι και οι φυλακές της κάθε χώρας. Όμως ας αφήσουμε
ήσυχο το συγχωρεμένο το Βίκτωρα και ας έρθουμε στα
δικά μας γιατί κοντεύει να βγει ο δεύτερος μήνας του
φθινόπωρου –τον φάγαμε και τον Οκτώβριο- και ακόμα
υπάρχουν στη χώρα δημόσια σχολεία γυμνάσια λύκεια
και ανώτερα ιδρύματα  τα οποία υπολειτουργούν γιατί οι
εκπαιδευτικοί δεν έχουνε πληρώσει τις κενές
θέσεις. Σε πια χώρα του κόσμου εκτός Ελλά-
δας συμβαίνει κάτι παρόμοιο δεν το
γνωρίζω. Γνωρίζω καλά όμως ότι οι διδακτι-
κές ώρες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
που προανέφερα μειώθηκαν τόσο πολύ που
δικαιολογούν την αλλαγή του όρου (εξάμ-
ηνο).  <Θέλω δυο τετράμηνα ακόμα για να
αποφοιτήσω, μου είπε πρόσφατα ένας
σπουδαστής ο οποίος φοιτά σε μια δημόσια
σχολή.                                         

-Εξάμηνα θες να πεις, τον διόρθωσα.
<Όχι τετράμηνα γίνανε τώρα επέμεινε ο νεα-
ρός και μου εξήγησε.                      <Τρείς
μήνες που καθίσαμε το καλοκαίρι, δεκαπέν-
τε μέρες τα Χριστούγεννα και δέκα πέντε
μέρες το Πάσχα, δε μας κάνουνε τέσσερις
μήνες;  Άμα τους αφαιρέσουμε από τους
δώδεκα μήνες που έχει ο χρόνος δε μας
μένουνε οκτώ;  -Ναι είπα.                                                                                                                 

<Άμα τους διαιρέσουμε τους οκτώ διά του δύο δε μας
κάνουνε τέσσερις, άρα δύο τετράμηνα μου μείνανε…
Μου έβαλε τα γυαλιά ο εικοσιδυάχρονος, όμως παράλ-
ληλα με έχωσε και στο τρυπάκι και άρχισα να κάνω
αριθμητικές πράξεις μετρώντας τα δάχτυλα από τις παλά-
μες των χεριών μου για να εμπεδώσω καλά την πληροφ-
ορία. Ευτυχώς που δεν ξέρω καλή αριθμητική και καθυ-
στέρησα να βρω τη λύση χρησιμοποιώντας τα χέρια μου,
αλλιώς ακόμα θα μούτζωνα κατά κει που πέφτει το υπο-
υργείο το οποίο σχετίζεται με την παιδεία.

Για το που την πάνε τη δουλειά δεν έχω καταλάβει
ακόμα, μήπως δε φτάνουν τα λεφτά για τους μισθούς των
δασκάλων και καθηγητών και κόβουν διδακτικές ώρες, η
μήπως ωθούν δημόσια σχολεία και ανώτερα ιδρύματα
κατά κει που τους υπαγορεύουν τα μνημόνια; Ναι να
γίνουν περικοπές να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΚΟ και
οργανισμούς όπου ανακατεύεται το δημόσιο, όχι όμως και
στο σύστημα της παιδείας, αν θέλουν να κάνουν κάτι
τέτοιο τότε θα πρέπει και οι Δ.Ο.Υ και η αστυνομία και ο
στρατός και τα νοσοκομεία και οι φυλακές να γίνουν ιδιω-
τικά, να το κλείσουμε μια και καλή το μαγαζί και να
τελειώνουμε. Όμως ας σοβαρευτούμε λίγο μιας και μιλά-
με για την παιδεία. Ο βαθυστόχαστος όρος (παιδεία) που
χρησιμοποιείται από το σύνολο των ιθυνόντων οι οποίοι
ρυθμίζουν το σύστημα που αφορά τη λειτουργεία του
κράτους έχει παντελώς μεταποιηθεί. 

Κανένας δεν δίνει σημασία πια στην έννοια του όρου
και είναι αμφίβολο αν αυτοί οι υποτιθέμενοι μορφωμένοι

που προσπαθούν να διδάξουν τις νέες γενιές έχουν οι
ίδιοι τους αποκτήσει ελάχιστη από αυτή. Είναι γνωστό ότι
όταν αναφερόμαστε στον όρο (παιδεία) εννοούμε την
απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική
ενέργεια την οποία καταβάλλει πρώτα η κάθε οικογένεια
και μετέπειτα το κράτος, για την ανατροφή, την εκπαίδευ-
ση και τη μόρφωση του κάθε παιδιού.

Πια όμως είναι αυτή η παιδεία που μπορεί η σημερινή
Ελληνική οικογένεια να μεταδώσει στο κάθε νεοαποκτηθ-
έν μέλος της όταν η ίδια έχει την άγνοια αυτής; Και πως
μπορεί επίσης το κράτος να αναλάβει ένα τέτοιας

σημασίας έργο, όταν αυτοί που το λειτουργούν δεν έχουν
οι ίδιοι καλλιεργηθεί για να αποδώσουν τον καρπό τους
και να συνεχιστεί το επίτευγμα που παραμέρισε πιθήκους
και έδωσε τη θέση τους στο ανθρώπινο είδος. 

Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα η παιδεία και
η μόρφωση, για μένα προσωπικά θεωρείτε ολοκληρωμέ-
νος άνθρωπος αυτός που έχει παιδεία και ας μην είναι και
πολύ σπουδαγμένος, τι να τον κάνω το μορφωμένο που
τέλειωσε το πανεπιστήμιο, που απέκτησε μάστερ και
διδακτορικό, όταν δεν ξέρει να συμπεριφερθεί στους
συνανθρώπους του και θεωρεί πως η μόρφωση που
απέκτησε τον κατέστησε ανώτερο ον.

Όμως για όλα αυτά δεν ευθύνεται  ουδείς άλλος εκτός
του κράτους, φυσικά το κράτος από μόνο του δεν θα μπο-
ρούσε να κάνει τίποτα αν δεν υπήρχαν αυτοί  που του
κινούν τα νήματα και αναφέρονται ως κρατικός μηχανι-
σμός.    Άνθρωποι λοιπόν αποτελούν αυτό το μηχανισμό,
άνθρωποι μορφωμένοι, πολλές φορές παρά-μορφωμένοι
και πολλές επίσης φορές παρά-έξυπνοι.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι που δεν επιτρέπουν στην παι-
δεία να γιγαντωθεί διότι έτσι η κόλαση θα γίνονταν  παρά-
δεισος και δε θα βόλευε πια αυτούς που οι φιλοδοξίες
τους έχουν αφετηρία και τερματισμό μόνο τα προσωπικά
τους οφέλη. Ποιος θα τολμούσε σήμερα και εν έτη 2015
να πει στους Έλληνες πολίτες ότι δεν έχουμε δασκάλους
και καθηγητές γιατί δε φτάνουνε τα λεφτά να τους
πληρώσουμε η οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία, αν οι
Έλληνες πολίτες είχανε μάθει από τα γεννοφάσκια τους

ότι το ήθος είναι το μέγιστο
αγαθό και ότι όποιος το απα-
ρνείται δεν κάνει ούτε για  τα
σκουπίδια. Στη χώρα μας οι
επιτήδειοι έμπλεξαν το σώβρ-
ακο με τη γραβάτα εσκεμμένα
και γιατί τους βόλεψε, σιγά μη

νοιάζει κανέναν από αυτούς αν ο κάθε επιστήμων γιατρ-
ός, δικηγόρος, καθηγητής κλπ ζει και κονομάει εις βάρος
του συνανθρώπου του, σιγά μη τους νοιάζει ποιοι τα
παίρνουνε και ποιοι δεν τα παίρνουνε, αν τους ένοιαζε δε
θα είχαν υπάρξει τύποι τύπου Τσοχατζόπουλου αλλά ούτε
και τύποι τύπου υπουργών που ξεχνούν να δηλώσουν
κάποια εκατομμύρια και τους βγάζουνε λάδι.

Η παιδεία είναι αυτή  που θα μπορούσε να κάνει τους
ανθρώπους, ανθρώπους, η παιδεία είναι αυτή που δε θα
επέτρεπε τον κάθε τυχαίο να εκμεταλλεύεται την ανθ-

ρώπινη ύπαρξη, η ανυπαρξία της παιδείας
όμως είναι το εργαλείο αυτών που στο όνομα
της πίνουν και γλεντούν εις βάρος αυτών που
δεν την απέκτησαν.

Είναι γνωστό ότι η λέξη παιδεία είναι παρά-
γωγο του αρχαίου ρήματος (παιδεύω) το οποίο
σημαίνει εκπαιδεύω, διδάσκω. Σημασία έχει
όμως τι διδάσκει κανείς από όλους αυτούς και
με τι τρόπο μεταδίδει τη γνώση την οποία ο
ίδιος έχει αποκτήσει. Γνωρίζουν άραγε ότι παι-
δεία είναι η δύναμη που καλλιεργεί την ψυχή;
Γνωρίζουν ότι παιδεία αρχίζει με τη γέννηση
του ανθρώπου και τελειώνει με τον θάνατό
του; 

Γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημο-
κρατική κοινωνία χωρίς παιδεία; Είμαι σίγουρ-
ος ότι όλοι γνωρίζουν όμως αποφεύγουν να
αναφέρονται σε αυτά διότι τους εξυπηρετεί
μόνο η σύγχρονη παιδεία, αυτή που προ-
σπαθεί να μορφώσει το κάθε άτομο τόσο όσο

χρειάζεται για να συντηρεί τα καθεστώτα. 
Εδώ λοιπόν εμφανίζεται το εξής ερώτημα: Θέλουμε

τους ανθρώπους να λειτουργούν ως άνθρωποι, η τους
θέλουμε να λειτουργούν ως μηχανές; Αν συμβαίνει το
δεύτερο με-για-σας και να τους χαίρεστε, δημιουργήστε
μηχανές και συγχρονίστε τες να δουλεύουν κατά πως
εσείς θέλετε, κλείστε τα δημόσια σχολεία όμως αναλογι-
στείτε και τις ευθύνες σας… 

Διότι καλό είναι να γνωρίζεται πως έτσι αντιστρέφεται
το γνωμικό του Βίκτωρος Ουγκώ και αναγράφεται ως
εξής: Εκεί που κλείνει ένα δημόσιο σχολείο βάζετε θεμέ-
λια για να κτιστεί μια δημόσια φυλακή!!! 

Ανέκδοτο
Για να ξε-κιτρινίσω λίγο το σημερινό άρθρο μου και για

να γελάσουμε, δημοσιεύω ένα σόκιν ανέκδοτο το οποίο
προέκυψε όταν μαθεύτηκε πως στο πανεπιστήμιο του
Σέφιλτ  (Sheffield) στη Μ. Βρετάνια άρχισε να διδάσκεται
στους δευτεροετείς φοιτητές -δηλαδή τους εικοσάχρονο-
υς- το μάθημα της τέχνης του αυνανισμού (The Art of
Masturbation). 

Μία δασκάλα της έκτης δημοτικού εδώ στην Ελλάδα
μόλις το άκουσε για να πρωτοπορήσει είπε στους μαθη-
τές της δηλαδή στους δωδεκάχρονους  -Παιδιά αύριο θα
κάνουμε μάθημα για τον αυνανισμό. Τότε λοιπόν μια
μεγάλη ομάδα δωδεκάχρονων  πετάχτηκε από τα θρανία
και όλοι μαζί με χαρά ρώτησαν τη δασκάλα.
-Δηλαδή κυρία εμείς που π….. να μην έρθουμε αύριο..;          

Η λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους…
Μέρος  Έκτο:ΘΕΜΑ .  Παιδεία.

Την Τρίτη στην Αθήνα το «κουα-
ρτέτο»- «Βαρύς» ο λογαριασμός
της δεύτερης φάσης των προα-

παιτουμένων

Στην Αθήνα θα βρίσκονται την Τρίτη, εκτός απρόο-
πτου, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Ντέλια Βελκου-
λέσκου μαζί με τους τρεις εκπροσώπους των

θεσμών για έναν σαρωτικό έλεγχο στις μεταρρυθμίσεις
που έχει επιτύχει ως τώρα η κυβέρνηση, δεδομένων των
συμφωνηθέντων με τους δανειστές. 

Τα τέσσερα στελέχη των θεσμών αναμένεται να ξεκινή-
σουν άμεσα την αξιολόγηση της χώρας μας σε σχέση με
τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, η πρώτη προγραμμα-
τισμένη μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Στό ''στόχαστρο'' του κουαρτέτου αναμένεται να βρεθ-
ούν ασφαλιστικό, φορολογικό, αλλά και συνταξιοδοτικό, οι
μεταρρυθμίσεις στα οποία θα δώσουν ''το πράσινο φως''

για την ομαλή συνέχιση της συμφωνίας των δανειστών
με την κυβέρνηση. 

Όπως εκτιμάται, αυτή η πρώτη αξιολόγηση θα ολοκ-
ληρωθεί στις αρχές του Νοεμβρίου, για να μπορέσουν να
ασχολήθουν στην συνέχεια και με το ζήτημα της ανακεφ-
αλαιοποίησης των τραπεζών, κάτι το οποίο απασχολεί
έντονα τόσο το ΔΝΤ, όσο και τους υπόλοιπους θεσμούς. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο 30% καλύφθηκαν
από το νομοσχέδιο που πέρασε την Παρασκευή από την
Βουλή και αυτό ίσως αποτελέσει σημείο τριβής ανάμεσα
στους θεσμούς και την κυβέρνηση, σε σχέση και με την
εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού 2 δισ. της συμφωνίας,
στο οποίο ελπίζουν πολύ στην Αθήνα. 

Η δεύτερη λίστα των προαπαιτούμενων φέρεται να
είναι πιο επώδυνη από την πρώτη, με μέτρα που θα
πλήττουν το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοι-
νωνίας. 

Ποιά είναι τα σημεία ''φωτιά'' που θα καθορίσουν την
εκταμίευση:

Η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης στο ασφαλιστικό

Η αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ
Το ζήτημα των εισφορών στον ΟΑΕΕ
Η κατάργηση του ΕΚΑΣ
Η καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου για όλους τους

δημοσίους υπαλλήλους
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Μητσοτάκης: Έχω την δυνατότητα να ανα-
νεώσω δημιουργικά τη Νέα Δημοκρατία

Την πεποίθηση ότι
μπορεί να ανα-
νεώσει τη Νέα

Δημοκρατία εξέφρασε ο
υποψήφιος πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Κυριά-
κος Μητσοτάκης από την
περιοδεία του στο νομό
Βοιωτίας στο πλαίσιο της
προεκλογικής του εκστρα-
τείας και των επαφών του
με την κοινωνία.

Όπως τόνισε: 
Συνεχίζω την περιοδεία

μου στο νομό Βοιωτίας,
πρώτα στη Θήβα και μετά
θα επισκεφθώ τη Λιβαδειά, για να μεταφέρω το μήνυμα ανάγκης η Νέα Δημοκρατία να
τα δει όλα από την αρχή.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο ιστορικό κόμμα το οποίο έχει προσφέρει πολλά
στον τόπο, πρέπει όμως να προβεί σε σημαντικές αλλαγές και στα πρόσωπα που τη
στελεχώνουν και στη δομή και την οργάνωσή της αλλά και στις ιδέες που πρεσβεύει. 

Πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ανανεώσω δημιουργικά τη Νέα Δημοκρατία, να
μπορέσω να διευρύνω την απήχησή της σε κοινωνικά στρώματα που δεν την ακούν πια
και να μπορέσω να τη μεταμορφώσω σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα.

Σουηδία: Τρεις εγκαταστάσεις φιλοξενίας προ-
σφύγων κάηκαν την τελευταία εβδομάδα

Μία σειρά από
ε μ π ρ η σ τ ι κ έ ς
ενέργειες σε

εγκαταστάσεις φιλοξενίας
προσφύγων έχουν λάβει
χώρα την τελευταία εβδο-
μάδα στη Σουηδία με τις
αρχές να ανησυχούν
ιδιαίτερα από την έξαρση
των περιστατικών βίας
απέναντι στους μετανά-
στες. 

Αναλυτικά εχθές το
βράδυ μία παλιά σχολική
εγκατάσταση στην Ονσά-
λα, 30 χιλιόμετρα νότια
του Γκέτεμποργκ, στην οποία φιλοξενούνταν πρόσφυγες τυλίχθηκε στις φλόγες, με
δυνάμεις 20 πυροσβεστών να καταφέρνουν τελικά να ελέγξουν την κατάσταση. Οι
αρχές δεν προχώρησαν σε κάποια επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με τα αίτια της πυρ-
καγιάς και αρκέστηκαν στο να τονίσουν πως από τις φλόγες καταστράφηκε τουλάχιστον
η μισή εγκατάσταση. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα
μετά από την ολική καταστροφή σχολείου στην πόλη Σμάλαντ το οποίο επρόκειτο
επίσης να στεγάσει πρόσφυγες. Τέλος την περασμένη Τρίτη κτίριο το οποίο προοριζό-
ταν για τη στέγαση παιδιών τυλίχθηκε στις φλόγες λίγες ώρες πριν την επίσημη λειτο-
υργία του.

Επιβολή έκτακτης εισφοράς στους
επαγγελματίες υπέρ του ασφαλιστικού

μελετά το υπουργείο

Την επιβολή
έκτακτης εισφο-
ράς υπέρ του

ασφαλιστικού σχεδιάζει
το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφ-
αλίσεων, όπως αποκάλ-
υψε  ο υφυπουργός
Τάσος Πετρόπουλος. 

Μιλώντας στο Mega ο
κ. Πετρόπουλος είπε ότι
η εισφορά για ένα διά-
στημα θα είναι υποχρεω-
τική και είναι μια από τις
σκέψεις για την εξεύρε-
ση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Είπε ως παράδειγμα ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά θα μπει επί του
κύκλου εργασιών τους.

Για τους μισθωτούς δεν έδωσε διευκρινίσεις, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα που μελετά-
ται.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ταμείο αυτό που θα δημιουργηθεί, θα είναι διαφορετικό από
τον ΑΚΑΓΕ, ενώ οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα για
την ασφάλισή τους, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον προσωπικό τους «κουμπα-
ρά», από τον οποίο θα μπορούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αποσύρουν τα
χρήματά τους εφόσον το επιθυμούν.

Σε ό,τι αφορά το νέο ασφαλιστικό, ο κ. Πετρόπουλος εκτίμησε ότι μπορεί να δημιο-
υργηθούν τρία ταμεία και όχι ένα όπως πρότεινε η Επιτροπή Σοφών.

Πάντως, εξέφρασε την άποψη, ότι το καλύτερο θα ήταν τελικά να δημιουργηθούν δυο
ταμεία και το δεύτερο να αφορά τους αγρότες.
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Ο Ολάντ έρχεται στην Αθήνα με
ελπίδες για το χρέος στις βαλίτσες του

Αν ρωτούσε κάποιος ένα
κυβερνητικό στέλεχος μια
εβδομάδα πριν, ποιο είναι

το βασικό κέρδος που αναμένει η
ελληνική πλευρά από την
επίσκεψη Ολάντ στην Αθήνα, θα
του απαντούσε κάτι για το χρέος.
Εδώ και ένα -δυο 24ωρα όμως, η
απάντηση έχει αλλάξει.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προσβλέ-
πουν σε μια ουσιαστική αναβάθμι-
ση των ελληνογαλλικών σχέσεων, καθώς τα μηνύματα από την άλλη πλευρά είναι πολύ
ενθαρρυντικά. Η γαλλική πολιτική τάξη όσο και τα media της χώρας αυτής έχουν αρχίσει
να παρουσιάζουν την Ελλάδα ως ένα μεγάλο πολιτικό σύμμαχο.

Μια συμμαχία που χτίστηκε, χωρίς αμφιβολία, μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών
στα… πέτρινα χρόνια, ημέρες πιο σωστά, πριν τη συμφωνία της Ελλάδας με τους εταίρ-
ους της, τότε που η χώρα μας ήταν ένα βήμα πριν την καταστροφή. Τις τελευταίες ημέρ-
ες όμως η μεταξύ τους σχέση ενδυναμώθηκε, όταν ο γάλλος πρόεδρος εξήρε το πολι-
τικό θάρρος του έλληνα πρωθυπουργού να προσφύγει στους ψηφοφόρους, αμέσως
μετά τη συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνησή του.

Μπορεί η γαλλική αντιπροσωπεία να μείνει μόλις κάτι παραπάνω από μία ημέρα στην
Αθήνα, η σύνθεσή της ωστόσο μαρτυρά και το ενδιαφέρον της: πέραν του προέδρου
Ολάντ, οκτώ υπουργοί, δεκάδες επιχειρηματίες με ενδιαφέρον για τις μεταφορές και τις
ανανεώσιμες πηγές του τόπου μας, ακόμη όμως και άνθρωποι των Γραμμάτων, συνθ-
έτουν την ασυνήθιστα μεγάλη αποστολή.

Από την άλλη, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει μια επανάληψη, το ολιγότερο, της ιδιαίτε-
ρα θερμής διατύπωσης που είχε κάνει τις προάλλες ο Φρ. Ολάντ για την ανάγκη αντι-
μετώπισης, εδώ και τώρα, του ελληνικού χρέους, μια αναφορά που είχε γίνει στο Ευρ-
ωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία της (αιφνιδιασμένης μάλλον) Άνγκελα Μέρκελ.
Διατύπωση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της έναρξης της συζήτησης για το
χρέος.

Επιπλέον, το διήμερο Ολάντ στην Αθήνα αναμένεται να αναθερμάνει τα σενάρια επι-
κοινωνίας μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Άλλωστε, ο
Πρόεδρος Ολάντ ήταν που είχε κάνει λόγο το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου για νίκη -
«σημαντικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή αριστερά».

Η επίσκεψη θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν
του Γάλλου ομολόγου του, ενώ την επομένη, ο Φρ. Ολάντ θα συναντηθεί με τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, για να ακολουθήσει ομιλία στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αξιοπρόσεκτος, αν όχι ασυνήθιστος, και ο τρόπος με τον οποίο έγινε γνωστή η γαλ-
λική επίσκεψη στην Αθήνα: Στο συγχαρητήριο τηλεγράφημά του προς το νικητή των
ελληνικών εκλογών, ο Πρόεδρος Ολάντ γνωστοποιούσε ο ίδιος ότι επρόκειτο να μετα-
βεί στην Ελλάδα «εντός των προσεχών εβδομάδων».

Νταβούτογλου - Ερντογάν ζητούν επίσπευση της
ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ από τη Μέρκελ

ΗΤουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Γερμανία ώστε να αποτραπεί η
παράνομη μετανάστευση, αλλά η κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς μια
επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Αχμέτ

Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της 'Αγκελα Μέρκελ στην Τουρκία, την
ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν της ζήτησε την υποστήριξή της για την
επίσπευση της ένταξης της Τουρκίας στη ΕΕ.

Μιλώντας σε κοινή
συνέντευξη Τύπου με τη
γερμανίδα καγκελάριο
Άνγκελα Μέρκελ, ο Ντα-
βούτογλου είπε ακόμη
πως η Τουρκία αναμένει
την επίσπευση της διαδι-
κασίας ένταξής της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και
πως έχει σημειωθεί πρόο-
δος στο θέμα των ταξι-
διών Τούρκων πολιτών
στην ΕΕ χωρίς βίζα.

Από την πλευρά της η
Άνγκελα Μέρκελ είπε πως
η Γερμανία είναι έτοιμη να
βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

"Πώς μπορούμε να οργανώσουμε την ενταξιακή διαδικασία πιο δυναμικά;" ρώτησε η
Μέρκελ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον τούρκο πρωθυπουργό.

"Η Γερμανία είναι έτοιμη να ανοίξει φέτος το κεφάλαιο 17 και να κάνει προετοιμασίες
για τα (κεφάλαια) 23 και 24. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες", είπε.

Ο τούρκος πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι μία "ζώνη ασφαλείας" στη βόρεια Συρία
είναι απαραίτητη προκειμένου να ανακοπούν οι προσφυγικές ροές.

Το βάθεμα της σύγκρουσης των κυβερνητικών δυνάμεων, που υποστηρίζονται από
ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους γύρω από τη
συριακή πόλη Χαλέπι μπορεί να προκαλέσει ένα νέο κύμα προσφύγων, είπε ακόμη ο
Νταβούτογλου στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τη γερμανίδα καγκελάριο.

Την ίδια στιγμή, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως
ζήτησε από τη γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, που επισκέπτεται την Κωνσταν-
τινούπολη, καθώς και από τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ισπανία την υποστήριξή τους
στην επίσπευση της προσπάθειας της Τουρκίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Η Μέρκελ βρίσκεται στην Τουρκία για να προσφέρει οικονομική βοήθεια και την προ-
οπτική μιας πιο γρήγορης προόδου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με
αντάλλαγμα τη βοήθεια στην ανακοπή του μεταναστευτικού κύματος προς την Ευρώπη.

Ο Ερντογάν είπε πως συζήτησε επίσης με τη Μέρκελ την ανάγκη να "ενεργήσουμε
από κοινού εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων".

Η Τουρκία μάχεται όχι μόνο τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους κατά μήκος των
νοτίων συνόρων της με τη Συρία αλλά και τους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του
Κουρδιστάν (PKK) στο νοτιοανατολικό τμήμα της όπου οι πλειονότητα των κατοίκων
είναι Κούρδοι.

Απειλές δέχεται η επιτροπή σοφών

Σύμφωνα με πληροφορίες μέλη της επιτροπής σοφών δέχονται απειλές τόσο στο
διαδίκτυο όσο και τηλεφωνικά.

Μέλη της επιτροπής σοφών δέχονται απειλές για τη ζωή τους στο διαδίκτυο αλλά και
τηλεφωνικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι απειλές που δέχονται περιλαμβάνουν ύβρεις αλλά και
απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα και τα μέλη της επιτροπής προσανατολίζον-
ται αύριο να ζητήσουν τη συνδρομή της πολιτείας για την προστασία τους αλλά και
εισαγγελική παρέμβαση για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να καταστεί
δυνατός ο εντοπισμός των απειλητικών κλήσεων που δέχονται
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Ο Αίας Παραλίας 2-1 την Δύναμη
Ασπροπύργου

ΟΑίας Παραλίας επι-
κράτησε στην έδρα
του στο γειτονικό

ντέρμπι της νεοφώτιστης
Δύναμης με 2-1.

Τα τέρματα της ομάδος του
Ηλία Αμπαζάι σημείωσαν οι:
Λαμπρινάτος Γ. (41' αυτογ-
κόλ) και Κλογκέρι(58').Για
λογαριασμό της Δύναμης
σκόραρε ο Λαμπρινάτος Ι.
70'.

Διαιτητής Χρέλιας.Βοηθοί:
(Μουγιακάκος -Κορέστη)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Ηλίας Αμπαζάι): Κατσαπρίνης, Βόλεφ(61' Σήμα, 75'
Δρόσος), Βλάχος, Αμπαζάι, Πλάκας, Παπαδόπουλος Χ., Νέτσος, Λιόλιος, παπαδόπου-
λος Α., Κλογκέρι, Μούτας(86' Ντούρος).

ΔΥΝΑΜΗ(προπονητής Γιώργος Γεωσργιάδης): Αδελφόπουλος, Νικολαΐδης(63'
Εριχίδης), Χιονίδης, Λαμπρινάτος Γ., Τερεκίδης, Κουντουράρου, Σοϊλεμετζίδης(21'
Δαμαλίδης), Λακάι, Λαμπρινάτος Ι., Συμεωνίδης, Μυρσίνιας.

O Aπόλλων Ποντίων 1-1 με τον Θρασύβουλο

Δεν ανέδειξε νικητή το
παιχνίδι στο γήπεδο
της Γκορυτσάς

ανάμεσα στον Απόλλωνα
Ποντίων Ασπροπύργου και
τον Θρασύβουλο που
τελείωσε ισόπαλο 1-1.

Οι γηπεδούχοι
προηγήθηκαν στο 51’ με τον
Παπαδόπουλο για να
ισοφαρίσει η ομάδα της
Φυλής στο 87’ με τον
Τζωρτζίνο.

Η ομάδα του Απόλλωνα είχε δοκάρι με τον Σερταρίδη 43’, ενώ ο Θρασύβουλος
τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπαρτόκ(δευτ. κίτρ.81’).

Διατητής ο Αλιάγας. Βοηθοί: (Κρετσίμος-Φαρμάκης).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπονητής Μπάμπης Λιαιλίας): Σωπιάδης Α., Μεντικίδης,

Κεσόβ( 62’ λ.τρ. Κυριαζίδης) , Μπαϊράμοβ, Εραλίδης, Μιχαηλίδης, Παπαδόπουλος,
Σερταρίδης, Αθανασιάδης( 71’ Εφραιμίδης) , Γκαβτζίδης , Σωπιάδης Θ.( 80’΄Καπίδης).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπονητής Γιώργος Ανανιάδης): Τζωρτζινάκης, Σφακιανάκης( 68’
Ρόδης Λ.) Νασάι, Ρόδης Δ., Λούκας, Περιστέρης( 85’ Γουργιώτης ) , Κατσίκης Μπαρτόκ,
Μπρέμπος, Καψάλας( 51’ Τζορτζίνο) , Ιωσηφίδης.

Ηττα του Πανελευσινιακού στο Αίγιο...
.

Ηομάδα του Πανελευσινιακού δεν τα κατάφερε στο Αίγιο και γνώρισε
την ήττα απο τον Παναιγιάλειο με 2-0.

Τα τέρματα για την ομάδα του Παναγιώτη Τζαναβάρα σημείωσαν οι: Πέριτς
15'  Κρισμάρεβιτς 85'.

Διαιτητής  ο Παπαγεωργίου  με βοηθούς  τους Καραγιαννίδη και Λιαμπότη
απο την Αθήνα.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Παναγιώτης Τζαναβάρας): Πίτκας, Ομάρ, Γκοτσούλιας,
Ιωάννου, Φωτιάς, Σπίνουλας, Λινάρδος, Κρισμάρεβιτς, Μπουρλάκης (60'
Μπούνας), Πέριτς (67' Σταμογιάννος), Μίλιτς (84' Παπουτσής.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Μπαντίκος, Παληγεώργος, Λίτσος, Τσίγκρος, Μποτω-
νάκης, Δημόπουλος, Γκεμίσης (66' Μπαρμπόσα), Τσολακίδης, Χαλιώτης (39'
Πλαβούκος), Γιαννιτσάνης (52' Βιγιαφάνε), Μπλάνκο.

Ολική ανατροπή ο Αστέρας Μαγούλας
2-1 εκτός του Λέοντα

ΟΑστέρας Μαγούλας
έκανε ολική ανατρ-
οπή και επικράτησε

εκτός έδρας του Λέοντα με 2-
1.

Τα τέρματα της ομάδος του
Δήμου Ρόκκα σημείωσε ο:
Μπεχλής (64’ 85’). Για τον
Λέοντα που προηγήθηκε στο
σκορ το τέρμα σημείωσε ο
Συμεωνίδης 49’.

Διαιτητής ο Δημητρόπου-
λος. Βοηθοί: (Πρέντζας-Ντζο-
υροπάνος).

ΛΕΩΝ: Μολντοβάν, Μηνοσιάν(90' Μπελέσκας) Βαμβάτσικος, Μιχαηλίδης, Διονυσά-
τος, Σαββίδης, Ζαπουνίδης(51' Ματουσιάκ), Μανάφας(76' Μήτρος), Αγγελιδάκης, Καμα-
ρίτης, Συμεωνίδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Νικολάκης, Σακίδης, Θεοδωρόπουλος, Γκίνης, Μπάκας,
Τσιάνος(55' Πανιτσίδης), Βούκα(50' Τζαφέρης), Έβερετ, Μονέ, Τούσης(92' Λογοθέτ-
ης),Μπεχλής.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Το τελικό σχέδιο για το νέο μισθολόγιο
στο Δημόσιο - Οι πέντε βασικοί άξονες

Όλα έτοιμα είναι για το νέο μισθολόγιο, το οποίο θα αποσυνδεθεί από το βαθ-
μολόγιο επιφέροντας σαρωτικές αλλαγές στις απολαβές των δημοσίων υπαλ-
λήλων.

Σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής, το σχέδιο νόμου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
στα τέλη του μήνα, οπότε και εκτιμάται ότι θα έχει συμφωνηθεί σε όλες τις λεπτομέρει-
ες με τους εκπροσώπους των δανειστών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις προδια-
γραφές που έχουν τεθεί από το μνημόνιο.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου, προκειμένου να εφαρμοστεί από
τις αρχές του 2016.

Το βασικό σενάριο που επεξεργάζονται τα κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών σε
συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη
διαμόρφωση του νέου μισθολογίου περιλαμβάνει:

- Αποσύνδεση των αυξήσεων από το βαθμολόγιο
- Αλλαγή κλιμακίων ανά διετία και τριετία
- Διατηρείται στη μείωση μισθού η προσωπική διαφορά
- Αύξηση 50 έως 100 ευρώ στο επίδομα θέσης
- Παραμένουν τα 4 επιδόματα (οικογενειακής παροχής, απομακρυσμένων και παρα-

μεθόριων περιοχών, ανθυγιεινής εργασίας, θέσης ευθύνης)
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, με τον νέο νόμο για το μισθολόγιο του

Δημοσίου θα γίνει επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
Κερδισμένοι θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν… κολλήσει στο τελευταίο κλιμάκιο του

βαθμού που έχουν καταταχθεί, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποδώσει τις μισθο-
λογικές ωριμάνσεις που δικαιούνται με βάση το νέο μισθολόγιο.

Για παράδειγμα, υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχει προσληφθεί το
2009 και έχει περάσει το διετές δοκιμαστικό στάδιο, σήμερα λαμβάνει ακόμα τον εισα-
γωγικό μισθό των 1.092 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ο υπάλληλος θα καταταγεί στο 3ο
κλιμάκιο, καθώς θα του αναγνωριστούν πέντε χρόνια προϋπηρεσίας. Εάν οι μισθολογι-
κές ωριμάνσεις κλειδώσουν στο 3% ανά κλιμάκιο, τότε θα λάβει αύξηση 101 ευρώ και
βασικό 1.193 ευρώ.

Υπάλληλος τεχνολογικής εκπαίδευσης που το 2012 σταμάτησε στο τελευταίο κλιμά-
κιο του βαθμού Ε’ με 8 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ. Με
το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στο 5ο κλιμάκιο και θα λάβει βασικό 1.202 ευρώ. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, με το νέο μισθολόγιο οι υπάλληλοι με πολλά χρόνια
προϋπηρεσίας θα δουν τις αποδοχές τους να «παγώνουν» για τα επόμενα χρόνια λόγω
της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.

Για παράδειγμα, υπάλληλος πανεπιστημιακής μόρφωσης με 26 χρόνια προϋπηρ-
εσίας ανήκει στο τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο του Γ’ βαθμού και λαμβάνει βασικό
1.719 ευρώ μεικτά. Πλέον θα καταταγεί στο 12ο κλιμάκιο και θα έχει ονομαστικό βασικό
μισθό 1.556,93 ευρώ. Οι αποδοχές δεν θα μειωθούν, αφού το ποσό των 163 ευρώ με
το οποίο μειώνεται ονομαστικά ο βασικός μισθός θα το λαμβάνει ως προσωπική διαφ-
ορά. 

Το ποσό θα συμψηφίζεται τα επόμενα χρόνια με τις ωριμάνσεις, οπότε ο υπάλληλος
θα λάβει αύξηση στον μισθό του έπειτα από έξι χρόνια, που θα έχει… εξαφανισθεί η
προσωπική διαφορά. 

Έτσι το 2018 που θα ενταχθεί στο κλιμάκιο 13 θα έχει βασικό μισθό 1.603 ευρώ και
προσωπική διαφορά 117 ευρώ (163-46 ευρώ) κ.ο.κ. 

Ποιους θίγει το νέο Ασφαλιστικό -
Οι βασικές αλλαγές

Ριζικές και επώδυνες αλλα-
γές φέρνει η κυβέρνηση
στο Ασφαλιστικό, με

νομοσχέδιο που θα καταθέσει η
κυβέρνηση στη Βουλή εντός του
Νοεμβρίου.

Μια πρώτη... πικρή γεύση πήρα-
με μέσα στην εβδομάδα με το πόρ-
ισμα της Επιτροπής Σοφών, το
οποίο τίθεται σε διάλογο-εξπρές,
εξαιτίας των ασφυκτικών χρονοδια-
γραμμάτων του μνημονίου.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Γιώργος Κατρούγκαλος, το πόρισμα θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου, ωστό-
σο, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό δεν εμπεριέχεται κανένα  ποσοτικόστοιχείο. 

Πιο συγκεκριμένα, το πόρισμα των «Σοφών» δεν προβλέπει ούτε το ύψος των εισφ-
ορών των ασφαλισμένων για τις συντάξεις, ούτε τα ποσοστά αναπλήρωσης που θα
δίνονται σε όσους συνταξιοδοτούνται από την 1/1/2016, ούτε το ύψος της εθνικής
σύνταξης

, αλλά ούτε και για το «ψαλίδι» στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις που, όμως, θα...
επανυπολογιστούν, όπως διευκρίνισε ο υπουργός, βάζοντας εκ νέου το όριο στα 1.000
ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, η μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού θα εξοικονομή-
σει 741,6 εκατ. ευρώ, που έχουν εγγραφεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και θα
«απορροφήσει» τις περικοπές στις συντάξεις που έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «δεν είναι μακριά από τη λογική μας η πρόταση για την επιβο-
λή φόρου στον «πλούτο» που προτείνει η Επιτροπή για να καλύπτονται τα ελλείμματα
από το 2016 έως το 2050», χωρίς όμως να έχει γίνει λόγος για τα όρια εισοδήματος, κιν-
ητής και ακίνητης περιουσίας.

Οι βασικές αλλαγές
Ανάμεσα στις βασικές παρεμβάσεις που προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής

Σοφών είναι:
• Ένα Ταμείο για όλους (ΙΚΑ) στο οποίο θα ενοποιηθούν διοικητικά όλοι οι φορείς κύρ-

ιας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (διοικητική ενοποίηση).
• Ενιαία ποσοστά εισφορών και βάσης υπολογισμού για την κύρια σύνταξη, την επι-

κουρική και το εφάπαξ με μόνη διάκριση αυτή σε μισθωτούς και αυτοτελώς απασχο-
λούμενους.

• Ανακαθορισμό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων με αναφορά τον παραπάνω
ενιαίο τρόπο υπολογισμού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για παλαιούς και νέους
ασφαλισμένους.

• Νέου τύπου συντάξεις για το μέλλον χωρίς δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης,
αλλά, με δυνατότητα επιλογής του έτους εξόδου, πάνω από ένα καθορισμένο όριο
ηλικίας.

• Εθνική σύνταξη που θα προστατεύει περισσότερο όσους δεν έχουν συνεχή και
πλήρη ασφαλιστικό βίο (άτυπες μορφές εργασίας, διαστήματα ανεργίας) για τη διασφ-
άλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

• Εισφορά για την «κάλυψη» των ελλειμμάτων του συστήματος στους υψηλά αμειβό-
μενους ή ένα τραπεζικό φόρο ή ένα φόρο στις μεγάλες περιουσίες, εκεί που συγκεν-
τρώνεται, παρά την κρίση, πλούτος.

Ποιοι θα πληρώσουν το «μάρμαρο»
Με τα ελλείμματα στα ασφαλιστικά Ταμεία κάθε μήνα να επιδεινώνονται και το κόστος

μετάβασης από το σημερινό, κοστοβόρο σύστημα σε ένα πιο ανταποδοτικό, τη «νύφη»
θα κληθούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι των 1.000 ευρώ και οι υψηλόμισθοι.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του πορίσματος, χτίζεται η επιχειρηματολογία για νέες
περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Ο πήχυς έχει τεθεί στα 1.000 ευρώ
συνολικό εισόδημα από συντάξεις, με στόχο αρχικά την κάλυψη ελλείμματος της τάξης
των 700 εκατ. ευρώ. 

Στο «στόχαστρο» έχει ήδη τεθεί το 30% των συνταξιούχων, ωστόσο κανείς δεν μπο-
ρεί προς το παρόν να δεσμευτεί με βεβαιότητα ότι το «τσεκούρι» δεν θα πέσει και στις
πιο χαμηλές συντάξεις.

Πάντως, κλειδί για το εύρος των περικοπών θεωρείται η προσπάθεια επανυπολογι-
σμού του συνόλου των καταβαλλόμενων συντάξεων, στα 2,6 εκατομμύρια συντα-
ξιούχους. 

Μεγάλοι χαμένοι θεωρούνται οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες που
συνταξιοδοτήθηκαν με 35ετία και ποσοστό αναπλήρωσης 70%, καθώς εκτιμάται ότι θα
υποστούν νέο επαχθέστερο υπολογισμό, με ποσοστό αναπλήρωσης 50%-55% για το
σύνολο της σύνταξης κύριας και επικουρικής. Σύμφωνα με ειδικούς, οι μειώσεις στις
συντάξεις θα είναι μεγάλες, ίσως και να ξεπερνούν το 13% με 15%.

Παράλληλα, και οι εργαζόμενοι, κυρίως οι υψηλόμισθοι, θα πληρώσουν μεγαλύτερο
τίμημα για το νέο ασφαλιστικό. 

Η λογική είναι να εφαρμοστεί ενιαίος τρόπος υπολογισμού για όλους τους ασφαλι-
σμένους, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με κλιμακωτά όμως ποσοστά αναπλήρωσης,
ανάλογα με το ύψος του μισθού. «Μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό αναπλήρωσης για
τους χαμηλόμισθους, μικρότερο για τους υψηλόμισθους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Κατρούγκαλος χθες, κατά την επίσημη παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής
Σοφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογη κλιμάκωση σχεδιάζεται και στο ύψος των εισφο-
ρών, οι οποίες θα είναι μεν κοινές για όλους, θα αυξάνονται όμως στους υψηλόμισθο-
υς, για παράδειγμα από 2.000 ευρώ και άνω, προκειμένου να χρηματοδοτούνται κατά
την πρώτη φάση της μεταρρύθμισης τα ελλείμματα του συστήματος και στη συνέχεια,
έως το 2050, το κόστος μετάβασης από το παλαιό στο νέο σύστημα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την  κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.

Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 210-
5546117.

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε
μισθωτούς, «ελεύθερους» και αγρότες

Με τη δραστική
μείωση από τη μία
των μεσαίων και

υψηλών συντάξεων και την
αύξηση από την άλλη των
ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων  θα επιχειρήσει
η κυβέρνηση να λύσει το
γόρδιο δεσμό με σκοπό να
οδηγηθεί σε βιωσιμότητα τα
επόμενα χρόνια το άκρως
ελλειμματικό σήμερα ασφαλι-
στικό σύστημα. 

Οσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αυτό της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών,
αυτή θα περιλαμβάνει μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχο-
λούμενους και αγρότες. Ειδικότερα, αυξήσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, που
συνεπάγονται μείωση των απολαβών τους κατά 4%-6% μηνιαίως αναμένεται να έχουν
με το νέο ενιαίο μισθολόγιο και οι περίπου 600.000 υπάλληλοι του στενού δημόσιου
τομέα (Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου και  Ο.Τ.Α), αλλά και οι υπάλ-
ληλοι σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ.

Το "εκκολαπτόμενο" από τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης
έναντι των δανειστών και θα πρέπει να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή το αργότερο έως τις
15 Νοεμβρίου με επιδίωξη  να τεθεί σε ισχύ από την πρώτη 1/1/ 2016. Σύμφωνα με
πληροφορίες θα προβλέπει την ωρίμανση επί το δυσμενέστερο και σε βάθος τριετίας
(έως το 2019) των ασφαλιστικών κρατήσεων που καταβάλλουν σήμερα οι δημόσιοι
υπάλληλοι με αρχή  από το 2016 ενός πρόσθετου ποσοστού 5 % στις  κρατήσεις για
τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό πρακτικά θα οδηγήσει σε μείωση των καθαρών τους αποδοχών  κατά 4%-6%
καθώς οι εισφορές τους για την υγειονομική περίθαλψη θα φτάσουν το 7,5% (σήμερα
είναι 2,5% υπολογιζόμενες επί του μερικού συνόλου των αποδοχών μείον το κίνητρο
απόδοσης). Aνάλογες μειώσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, σύμφωνα με την
εφημερίδα realnews αναμένεται να έχουν στις απολαβές τους και όσοι μισθωτοί του
ιδιωτικού τομέα έχουν μηνιαίες αποδοχές άνω των 1200 ευρώ αλλά κυρίως οι υψηλό-
μισθοι με αποδοχές άνω των 2000 ευρώ το μήνα.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα η «λύση»
για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Μέσα στην επό-
μενη εβδομάδα
αναμένεται να

ληφθούν οι οριστικές αποφ-
άσεις για το ΦΠΑ στην ιδιω-
τική εκπαίδευση.

«Δεν μπορεί να αντικατα-
σταθεί από κάποια υπόθεση
φοροδιαφυγής», είπε ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφων Αλε-
ξιάδης στο Mega, ενώ επα-
νέλαβε ότι ο στόχος της
κυβέρνησης είναι η παρα-
μονή του ΦΠΑ στο 13% και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που εξετά-
ζονται.

Για το θέμα, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στην εβδομάδα, τόνισε ακόμη
ο κ. Αλεξιάδης, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις και σε ό,τι
αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, 

Αλεξιάδης: Από το 2016 αντι-
καθίσταται ο ΕΝΦΙΑ

Για αντικατάσταση του
ΕΝΦΙΑ από το 2016
με Φόρο Ακίνητης

Περιούσιας κάνει λόγο στην
Καθημερινής της Κυριακής, ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Τρύφων Αλε-
ξιάδης.

Ο κ. Αλεξιάδης τονίζει ότι ο
νέος φόρος θα έχει προοδευ-
τική κλίμακα και θα επιβάλλε-
ται στο σύνολο της ακίνητης
περιουσίας με αφορολόγητο
όριο τις 50.000 ευρώ εμπορικής αξίας. 

Επανέλαβε ότι θα δοθούν κίνητρα για να υπερισχύσει η χρήση του "πλαστικού χρή-
ματος", επισημαίνοντας ότι στόχος είναι ο πολίτης να καταναλώνει το 100% του εισο-
δήματος του με την κάρτα. 

Στα κίνητρα που σκέφτεται η κυβέρνηση θα είναι το αφορολόγητο όριο, κληρώσεις,
ειδικές προσφορές από καταστήματα και άλλα. 

Κατσέλη: Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες
να μη φοβούνται πλειστηριασμό

Κανείς συνε-
ρ γ ά σ ι μ ο ς
δ α ν ε ι ολ ή -

πτης που έχει αντι-
κειμενική αδυναμία
αποπληρωμής των
δανείων του, δεν έχει
να φοβάται τον πλει-
στηριασμό της
κατοικίας του», τόνι-
σε σε διευκρινιστική
ερώτηση του ΑΠΕ-
ΜΠΕ για τον κώδικα
δεοντολογίας της
Τράπεζας της Ελλά-
δος, η πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, Λούκα
Κατσέλη.

Συγκεκριμένα, η κ. Κατσέλη δήλωσε:
Η πρόσφατη τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος καθ-

ιερώνει μια σειρά διαδικασιών που διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες συνερ-
γασίας μεταξύ τραπεζών και οφειλετών. Αφορά μη συνεργάσιμους δανειολήπτες που
δεν ανταποκρίνονται σε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις τραπεζών για υποβολή της αναγ-
καίας πληροφόρησης για την οικονομική τους κατάσταση.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα αποσταλεί σε όλους τους δανειολήπτες
που συμπληρώνουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών μια πρώτη ειδοποίηση
να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας. Με τον
τρόπο αυτόν, δίνεται παράταση για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας μέχρι το
τέλος του έτους.

Εφόσον οι δανειολήπτες υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στην τράπεζά τους θα
ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ρύθμισης των δανείων τους με αντικειμενικές δια-
δικασίες.

Κανείς συνεργάσιμος δανειολήπτης που έχει αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής
των δανείων του, δεν έχει να φοβάται τον πλειστηριασμό της κατοικίας του. Οι μόνοι
που πρέπει να ανησυχούν είναι οι λίγοι εσκεμμένα κακοπληρωτές, που δεν θέλουν να
παρουσιάσουν τα στοιχεία τους ακόμα και όταν λάβουν τη δεύτερη προειδοποιητική επι-
στολή από την τράπεζά τους.
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Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας μοίρασε «αριστερά
συγχωροχάρτια» σε Φλαμπουράρη-Σταθάκη

Σε «αριστερά
συγχωροχάρτια»
αναφέρθηκε ο Αδω-

νις Γεωργιάδης, σχετικά με
την κάλυψη του Αλέξη
Τσίπρα στους δύο υπουρ-
γούς με τα προβληματικά
πόθεν έσχες, Αλέκο Φλαμ-
πουράρη και Γιώργο Σταθ-
άκη.

Ο υποψήφιος πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας, στο
πλαίσιο της προεκλογικής
του περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε τη Δράμα, το Σάββατο όπου και πραγ-
ματοποίησε ομιλία σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Σήμερα Κυριακή επισκέφθηκε το Κιλκίς, όπου κατέθεσε στεφάνι ενώ είχε συναντήσεις
με τους τοπικούς παράγοντες και απηύθυνε ομιλία.

Αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις
δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Σε τροχιά δυναμικών πανελλαδικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και δεν αποκλείουν
ακόμη και να στηθούν μπλόκα στους δρόμους πριν τα Χριστούγεννα, καθώς ο

αγώνας τους θα κλιμακώνεται.
Σχετική απόφαση έλαβαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα αγρότες και κτηνο-

τρόφοι που συμμετείχαν μαζικά στην πανελλήνια συγκέντρωση που συγκάλεσε η
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων, προκειμένου οι αγρότες να εκφρά-
σουν την κάθετη αντίθεση τους στα προωθούμενα για τον κλάδο τους νέα μέτρα στο
πλαίσιο του τρίτου μνημονίου.

Η μαζικότητα της συμμετοχής στη συνάντηση, σηματοδοτεί και την αποφασιστικότητα
των αγροτών και των κτηνοτρόφων να αγωνιστούν ώστε, όπως και οι ίδιοι τόνισαν, να
στήσουν ισχυρό μπλόκο απέναντι στην επερχόμενη φοροεπιδρομή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 37
νομών της χώρας από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, και πάνω από 250 εκπρόσωποι
Ομοσπονδιών, αγροτικών συλλόγων και επιτροπών αγώνων από όλη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών που θα έχουν κλιμακωτό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις
αποφάσεις που έλαβαν σήμερα, ξεκινούν ήδη από αύριο με περιοδείες κλιμακίων και
ενημερωτικές συνελεύσεις σε χωριά, ενώ από τα τέλη Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν περ-
ιφερειακές κινητοποιήσεις σε νομούς και επαρχίες με διενέργεια και κατά τόπους
συλλαλητηρίων, οι οποίες θα διαρκέσουν όλο τον Νοέμβριο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική συνάντηση, όπου και θα
οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για πανελλαδικό συντονισμό του αγώνα με τους αγρό-
τες να μην αποκλείουν καμία μορφή αγώνα ούτε και το στήσιμο μπλόκων πριν από τις
γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αγωνιστούν ώστε
να αντιπαλέψουν τη νέα λαίλαπα των μέτρων που τους απειλούν μέσα από το τρίτο
μνημόνιο και  την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ η οποία θα μειώσει στο μισό, όπως εκτίμησε,
τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αντιδρούν σθεναρά σε μέτρα όπως:
Η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ του αγροτικού εισοδήματος με συντελεστή 26%

και με προκαταβολή 100% του φόρου για την επόμενη χρονιά.
Η αύξηση στο 23% του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια.
Η κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο και η

μεγάλη αύξηση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος.
Ο ΕΝΦΙΑ για σπίτια, αποθήκες, στάβλους και χωράφια.
Ο τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.
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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
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