
Ψήφισμα της ΚΕΔΕ για το δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου

ΝΝΑΑΙΙ  σσττηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς
δδιιααππρρααγγμμάά--

ττεευυσσηηςς,,  
ΟΟΧΧΙΙ  σσττοο

δδηημμοοψψήήφφιι--
σσμμαα

ΕΕππιισσττρροοφφήή  ττηηςς
ΔΔηημμοοττιικκήήςς

ΑΑσσττυυννοομμίίααςς  σσττοονν
ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν

ΤΤιι  θθαα  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττρράά--
ππεεζζεεςς  κκααιι  κκααττααθθέέσσεειιςς
ααππόό  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  88

ΙΙοουυλλίίοουυ
Θα παραμείνουν κλειστές όχι μόνο επί 5
εργάσιμες ημέρες όπως ανακοινώθηκε,

μέχρι την επόμενη Τρίτη, αλλά επ’
αόριστον. Ούτε τα ATMs θα δίνουν λίγα,

έστω, ευρώ.
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ΑΑνναασσττέέλλλλεειι  ττηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ββρρεεφφ--

οοννηηππιιαακκώώνν  σσττααθθμμώώνν
οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρρ--
γγοουυ  ΛΛόόγγωω  ααδδυυννααμμίίααςς
ααννάάλληηψψηηςς  χχρρηημμάάττωωνν

ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  εενν
όόψψεειι  ττηηςς  κκααλλοοκκααιιρριιννήήςς
ππεερριιόόδδοουυ,,  σσύύσσκκεεψψηη--

σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς
πποολλιιττιισσττιικκοούύςς  κκααιι  εεθθεελλοονν--

ττιικκοούύςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς  κκααιι
φφοορρεείίςς  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν

ππυυρροοππρροοσστταασσίίαα..

ΠΠααυυλλόόπποουυλλοοςς::  ΑΑδδιιααππρρααγγ--
μμάάττεευυττηη  ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάά--
δδααςς  σσεε  ΕΕυυρρώώππηη  κκααιι  εευυρρώώ

Σ�ë. 9Óåë. 11

ΔΔρρααγγαασσάάκκηηςς::  ΖΖηηττήή--
σσααμμεε  ααππόό  ττοο
ΔΔΝΝΤΤ  ππααρράά--

τταασσηη  γγιιαα  ττηηνν
ππλληηρρωωμμήή

ττωωνν  δδόόσσεεωωνν
Óåë. 5

Για εμάς το αληθινό
ερώτημα είναι πώς βλέπουμε

το μέλλον της χώρα

ΠΠααρρααττεείίννοοννττααιι  οοιι  ππρροοθθεε--
σσμμίίεεςς  κκααττααββοολλήήςς  οοφφεειιλλώώνν

ππρροοςς  ττηη  φφοορροολλοογγιικκήή
δδιιοοίίκκηησσηη Óåë. 5
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Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015
Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου
17Α & Θρασυβούλου, , 19300,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105577744

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. Δήμ-
ητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργα-
τικές Κατοικίες, , 2105541721

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας
Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι,
2102385080

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1
& Πύλου, Δάσος, 2105320973

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 20 εως 28

βαθμούς Κελσίου. Υγρασία: 41%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
  Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
Δαμιανός, Δαμιανή *Κοσμάς *Μαυρίκιος,
Μαυρίκης, Μαυρικία, Μαυρίκα, Μωρίς *

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

Επιστροφή της Δημοτικής
Αστυνομίας στον Δήμο Αχαρνών

Ξεκίνησε επίσημα η επα-
νασύσταση της Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου Αχα-

ρνών. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015,
οι Δημοτικοί Αστυνομικοί επέστρεψαν
στις θέσεις τους και είναι στην υπηρεσία
του Δήμου Αχαρνών.

Σε πρώτη φάση η Δημοτική
Αστυνομία θα έχει δυναμικό 11 ατόμων,
από τους συνολικά 30 Δημοτικούς
Αστυνομικούς που απασχολούνταν
στον Δήμο Αχαρνών, και οι οποίοι μετά
την παύση της Δημοτικής Αστυνομίας
είχαν απορροφηθεί σε Αστυνομικά Τμή-
ματα ανά την Ελλάδα.

Ηεπιστροφή των δημοτικών αστυνο-
μικών γίνεται σε οικειοθελή βάση, και οι
11 Δημοτικοί Αστυνομικοί είχαν δηλώσει τις Αχαρνές ως πόλη της προτίμησής τους, ενώ ορισμένοι δεν κατάφεραν τη
μετάθεσή τους καθώς καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε διάφορα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός υποδέχθηκε τους δημοτικούς αστυνομικούς στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Αχαρνών, όπου συζήτησαν διεξοδικά τις λεπτομέρειες των αρμοδιοτήτων τους, τη νέα έδρα της Δημοτικής Αστυνομίας,
τις στολές και τη μισθοδοσία τους.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός δήλωσε ικανοποιημένος από την επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών τονίζοντας ότι
η παρουσία τους είναι απαραίτητη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Πραγματοποιήθηκε εν όψει της καλοκαιρινής περ-
ιόδου, σύσκεψη-συνάντηση με όλους τους πολιτι-

στικούς και εθελοντικούς συλλόγους και φορείς
με θέμα την πυροπροστασία.

Πραγματοποιήθηκε εν όψει της καλοκαιρινής περιό-
δου, σύσκεψη-συνάντηση με όλους  τους πολιτι-
στικούς και εθελοντικούς συλλόγους και φορείς  με

θέμα την πυροπροστασία.
Με πραγματικό ενδιαφέρον και υπευθυνότητα ανταπο-

κρίθηκαν όλοι στο κάλεσμα δηλώνοντας το δυναμικό παρόν
τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για
το σχεδιασμό της πυροπροστασίας το βράδυ της Δευτέρας
29 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μάν-
δρας. Εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, εθελοντικών
οργανώσεων, συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, αθλ-
ητικών συλλόγων έδωσαν το παρόν και εξέφρασαν την
πρόθεση τους να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις για
την προστασία του περιβάλλοντος εν όψει της καλοκαιρινής
περιόδου.

Εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να
παρθούν πρωτοβουλίες στο επίπεδο του Δήμου και των πολιτών. «Είμαστε μία οικογένεια, όλοι μαζί ενωμένοι και με
συνεργασία πρέπει να προστατέψουμε το “το σπίτι μας” , το φυσικό μας περιβάλλον» τόνισε χαρακτηριστικά η Δήμα-
ρχος κ. Γιάννα Κριεκούκη.

Αναστέλλει τη λειτουργία των βρεφον-
ηπιακών σταθμών ο Δήμος Ασπροπύργου

Λόγω αδυναμίας ανάληψης χρημάτων

Τελικά τα αποτελέσματα που φέρνει στην καθημερινότητα το
δημοψήφισμα της Κυριακής βιώνονται άμεσα στην τοπική
κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα με απόφαση ο δήμαρχος Ασπρ-

οπύργου Νικόλαος Μελετίου γνωστοποιεί στους δημότες της πόλης
ότι, λόγω της αδυναμίας ανάληψης χρημάτων, από τους λογαρια-
σμούς που τηρεί στις Τράπεζες, ο Δήμος αδυνατεί να προμηθευτεί
ακόμη και τα βασικά είδη, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των
Βρεφικών, Παιδικών Σταθμών και των Κατασκηνώσεών του. 

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Ασπροπύργου αναστέλλει τη λειτουργία
των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του, από την Τετάρτη, 1 Ιουλίου
2015.

Αναβάλλεται και η 2η κατασκηνωτική περίοδος 
Επίσης, αναβάλλεται η έναρξη της 2ης Κατασκηνωτικής Περιόδου,

που ήταν προγραμματισμένη για την προσεχή Δευτέρα, 6 Ιουλίου
2015.  ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015

Η Διοίκηση των εταιρειών ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ότι όλα τα ιδιολειτουργούμενα,

ελεγχόμενα καθώς και τα πρατήρια τρίτων που φέρουν τα σήματα ΕΚΟ & ΒΡ και τα
οποία είναι συμβεβλημένα με το τραπεζικό σύστημα, αποδέχονται πιστωτικές, χρεωστι-
κές και κάρτες στόλου των καταναλωτών

Ψήφισμα της ΚΕΔΕ για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου

ΝΑΙ στη συνέχιση της διαπραγμά-
τευσης, ΟΧΙ στο δημοψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη
έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος κατέληξε ομόφωνα,

επί των παρόντων, στο ακόλουθο ψήφισμα, το
οποίο θα παραδοθεί από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
Γιώργο Πατούλη και το Προεδρείο στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας στις 6.30 το απόγευμα.

Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος:
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει με

ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η θέση
της χώρας μας είναι στην Ευρώπη. 

Η θέση αυτή διαταράσσεται σοβαρά από την
απόφαση της Κυβέρνησης να προκηρύξει για τις 5
Ιουλίου δημοψήφισμα, με ένα «θολό» ερώτημα
που αφενός δεν διασφαλίζει τη έκφραση της
πραγματικής δημοκρατικής βούλησης του λαού
μας, αφετέρου θέτει σε κίνδυνο την παρουσία της
χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. 

Η αδυναμία της Κυβέρνησης να πετύχει μέχρι σήμερα συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους και η διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, δημιουργεί ήδη πρωτόγνωρες για μια ευρωπαϊκή χώρα καταστάσεις.

Καταστάσεις όπως κλειστές τράπεζες, περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, «ουρές ντροπής» των
συνταξιούχων που αδυνατούν να εισπράξουν τη σύνταξή τους, στα πρατήρια βενζίνης και τα σούπερ μάρκετ, περιο-
ρισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων που ακυρώνουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και οδηγούν στο κλείσιμο επιχει-
ρήσεων, σε απολύσεις εργαζομένων και στην αύξηση της ανεργίας, . 

Η Αυτοδιοίκηση λέει ΝΑΙ στην Ευρώπη, ΟΧΙ στο λαϊκισμό
Σε αυτήν την κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας συγκυρία, η Αυτοδιοίκηση δεν θα παρακολουθήσει αδρανής τις

εξελίξεις. 
Για μας η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη και ο αποκλεισμός μας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι κατα-

στροφική. Θα οδηγήσει: 
· Στην απώλεια πόρων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ μελ-

λοντικά, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κλπ.
· Στην κατάρρευση κρίσιμων δημοτικών και κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Προγράμματα όπως το Βοήθ-

εια στο Σπίτι, ή η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών, δεν θα μπορούν να συνεχιστούν.
· Στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σε όλους τους Δήμους, που αφορούν εργαζομένους μας που

απασχολούνται σε δομές και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
· Στην αδυναμία εκτέλεσης σημαντικών έργων σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Δήμους, όπως σχολεία, δρόμοι,

πλατείες, αναπλάσεις, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ 
· Στην ακύρωση κρίσιμων κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισμού στη φτωχοποίηση εκατομμυρίων Ελλήνων. 
· Στην κατακόρυφη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, αφού πλέον οι έλληνες αγρότες δεν θα έχουν πρό-

σβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αγροτικές επιδοτήσεις.
· Στην πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης, διαχείρισης και στήριξης των μεταναστευτικών ροών.
Σήμερα η Ευρώπη παραμένει, παρά τα όποια προβλήματα της, ο καλύτερος τόπος για να ζει κάποιος. Αποτελεί

μεγάλο ρίσκο για τη ζωή όλων μας, να αποφασίσουμε να βρεθούμε εκτός Ευρώπης. Αντίθετα, αν παραμείνουμε εντός
Ευρώπης, θα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε προς το καλύτερο, αυτά που σήμερα μας ενοχλούν.

Οφείλουμε λοιπόν να επιλέξουμε την ασφαλέστερη επιλογή, κι όχι να παίξουμε στα ζάρια το μέλλον της Πατρίδας
μας.

Για τους παραπάνω λόγους, η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού :
· Τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, γιατί η παραμονή μας στην Ευρώπη

των αξιών και στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αποτελεί την ασφαλέστερη για την Πατρίδα μας και τους πολίτες επιλο-
γή. 

· Τασσόμαστε κατά του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου , όχι γιατί συμφωνούμε με τις προτάσεις των
δανειστών, αλλά γιατί ισοδυναμεί με έξοδο της χώρας μας από την Ευρώπη.

· Τασσόμαστε υπέρ του ΝΑΙ γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν η χώρα μας βγει εκτός Ευρώπης, οι Δήμοι
μας θα καταρρεύσουν και δεν θα είναι σε θέση ούτε να χρηματοδοτήσουν έργα, αλλά ούτε και να λειτουργήσουν κρίσι-
μες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκατομμυρίων συμπολιτών μας.

· Λέμε ΝΑΙ γιατί αυτό σημαίνει παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη και παράλληλα την έναρξη μιας νέας δια-
πραγματευτικής προσπάθειας, προς όφελος όλων των Ελλήνων. 

Προκήρυξη 30 θέσεων καθ-
αριστών/ριών (B' βάθμια

Σχολ. Επιτροπή)
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών
Έχοντας υπόψη:
•    Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν.

3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο
άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ ́ οι
αρμοδιότητες του άρθρου 17.

•    Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010
(Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

•    Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

•    Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β ́ ) που
αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.

•    Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β ́). 16-06-2011 περί
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.

•    Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90
•    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90
•    Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ

47/11-05-2015  τ.Α ́).   

Προκηρύσσει
Την πλήρωση 30 θέσεων καθαριστών/ριών για την

κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος
2015-16 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2015
έως και 30/06/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών, από την 01/07/2015 έως και 31/07/2015, Φιλα-
δελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
•    Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερό-

μενου/ης.
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παρ-
αμονής.

•    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.
•    Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής

δήλωσης.
•    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορ-

ούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132072509 και
2132072397

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Έκπτωση 50% στα εισι-
τήρια σε τρένα και προα-

στιακό έως τη Δευτέρα

Έκπτωση 50% στις τιμές των
εισιτηρίων θα έχουν οι πολίτες που
επιλέξουν να μετακινηθούν με τα

τρένα και τον προαστιακό σιδηρόδρομο,
προκειμένου να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα
της Κυριακής.

H TΡΑΙΝΟΣΕ θα παρέχει την έκπτωση από
αύριο, Τετάρτη, έως και την ερχόμενη Δευτέρα
(6 Ιουλίου) το βράδυ.

Σημειώνεται πως η εν λόγω έκπτωση ισχύει
και για τους δικαστικούς αντιπροσώπους.
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Από 6 Ιουλίου η διάθεση
της προνομιακής κάρτας

των Αισχυλείων
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ

ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6
ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. ΩΡΑ 8:00 – 14:00
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΙΜΩΝΟΣ
11 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ).

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ (30€) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                             
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Επιχείρηση καθαριότητας στο Πανόραμα

Επιχείρηση καθαριότητας στον εγκαταλελειμμένο χώρο
του πρώην 2ου Λυκείου Άνω Λιοσίων, που είχε μετατρα-
πεί σε εστία μόλυνσης, πραγματοποίησε ο Δήμος

Φυλής. Την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
των τακτικών εξορμήσεων, ανά συνοικία, συντόνισαν οι Αντιδή-
μαρχοι Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης και Διοίκησης
Δημήτρης Καμπόλης. 

«Όπως έχουμε εξαγγείλει, ο Δήμος Φυλής, εκτός από τα καθ-
ημερινά προγράμματα καθαριότητας, πραγματοποιεί, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, εξορμήσεις σε όλες τις συνοικίες του Δήμου.
Στόχος μας είναι να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα που
ανακύπτουν σε κάθε γειτονιά, όπως στη συγκεκριμένη, όπου οι
υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται, καθημερινά, μπροστά σε πολύ
δυσάρεστες καταστάσεις και ιδίως στις γειτονιές που κατοικούν ΡΟΜΑ. Προσανατολιζόμαστε στην ψήφιση Κανονισμού Καθαριότ-
ητας, στον οποίο θα προβλέπεται η επιβολή υψηλών προστίμων από το Δήμο. Δεν θέλουμε ως Διοίκηση να προχωρήσουμε σε
τέτοιου είδους μέτρα, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όμως φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για να αλλά-
ξει η νοοτροπία και η συμπεριφορά ορισμένων που θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία», τόνισε ο Μιχάλης Οικονομάκης.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  
HA.E. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι λόγω της τραπεζικής αργίας  που αποφασίστηκε με την από 28.6.2015 Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου, η έναρξη καταβολής στους Μετόχους του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων
αποθεματικών που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19.6.2015 δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Ιουλίου

2015 όπως είχε ανακοινωθεί.   
Για τη νέα ημερομηνία και τον τρόπο πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων αποθεματικών θα υπάρξει νέα

ανακοίνωση. 
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2014 και της διανομής αποθεματικών είναι οι Μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του

Συστήματος Αϋλων Τίτλων την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015.   

Ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων και καταστή-
ματα τροφίμων διενεργεί η Περιφέρεια Αττικής

Συνεχείς ελέγχους σε καταστήματα
τροφίμων και πρατήρια καυσίμων
διενεργεί από το πρωί σήμερα η Περ-

ιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τη Γεν.
Γραμματεία Εμπορίου (σε εφαρμογή του Ν.
4177/2013 και των κανόνων διακίνησης και
εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρε-
σιών).

Συγκεκριμένα, συνεργεία υπαλλήλων της
Περιφέρειας Αττικής διεξάγουν τιμοληψίες
αγαθών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα
καυσίμων, σούπερ μάρκετ, υπεραγορές,
καταστήματα τροφίμων κτλ. προκειμένου να
παρακολουθούνται οι τάσεις της αγοράς και
να αποφευχθούν πιθανά φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας και εναρμόνισης τιμών σε βάρος του
καταναλωτικού κοινού και της ομαλής λειτο-
υργίας της αγοράς. 

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται και τις υπόλοι-
πες ημέρες καθημερινώς με στόχο την προ-
στασία των πολιτών και τη εύρυθμη λειτο-
υργία της αγοράς.
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος εγγραφών των παιδιών για
τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00           και
Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό
των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο
Δημοτικό Ωδείο Φυλής

Ειδικότερα, οι εγγραφές μπορούν να γίνουν τις
παρακάτω ημέρες και ώρες:

-1 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου από τις 10:00 πμ έως 15:00
μμ.

-1 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 πμ
έως 20:00 μμ 

Τα μαθήματα θα αρχίσουν αμέσως μετά το τέλος των
εγγραφών, δηλαδή από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2015.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής πρέπει να μην
υπάρχουν προηγούμενες οικονομικές οφειλές προς το
Ωδείο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
• ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Φ.Μ. ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ή

ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΤΟ Α.Φ.Μ.

• ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ 
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διεύθυνση Δημοτικού Ωδείου Φυλής : Δημαρχείου 6 ,
Άνω Λιόσια Τηλέφωνα επικοινωνίας 2102472530 και
2102484220 

Τη νέα σχολική χρονιά θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω
τμήματα:

Πιάνο 
Μπουζούκι
Μπαγλαμάς 
Λαούτο
Αρμόνιο
Μουσική Προπαιδεία
Μουσική Τεχνολογία
Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών
Ακουστική , κλασσική και ηλεκτρονική κιθάρα

Κανονικά η συλλογή
των απορριμμάτων 

Με άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Γιώργου Τσουκαλά
και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δημήτρη Τσάτση,
αν-

τιμετωπίστηκε
το θέμα της
προμήθειας
καυσίμων για
τα οχήματά
μας και από το
πρωί της Δευ-
τέρας
29/6/2015 τα
απορριμματο-
φόρα εκτελούν
κανονικά,
χωρίς κανένα
πρόβλημα, την
εργασία της συλλογής απορριμμάτων τόσο στην Ελευσίνα όσο και
στην Μαγούλα. 

Στο ΕΜΑΚ τα απο-
ρρίμματα των Λαικών

Το πρώτο απτό δείγμα της νέας εποχής στη διαχείριση
των απορριμμάτων - με την υιοθέτηση της φιλοσοφίας
της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και της

εκμετάλλευσης των αποβλήτων – δίνουν οι όμοροι δήμοι Ηρακ-

λείου Αττικής, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας, οι οποίοι, βασισμένοι στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης, ζητούν από τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ συνεργασία για τη
μεταφορά των φυτικών βιοαποβλήτων των λαϊκών αγορών των
πόλεων στο ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης).

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται εκμετάλλευση ενός μεγάλου
ποσοστού από τα απορρίμματα που παράγουν οι λαϊκές αγο-
ρές, αφήνοντας ένα πολύ μικρό υπόλειμμα να θάβεται εν τέλει
στον ΧΥΤΑ της Φυλής. Η εν λόγω πρόταση είναι πλήρως εναρ-
μονισμένη στο διαδημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων,
το οποίο είναι βασισμένο στην διαλογή στην πηγή με κοινωνική
συμμετοχή και περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με τις αρχές
που περιγράφονται στον σχετικό Οδηγό που πρόσφατα εκπόν-
ησε και δημοσιοποίησε ο ΕΔΣΝΑ.

Δραγασάκης: Ζητήσαμε
από το ΔΝΤ παράταση για
την πληρωμή των δόσεων

ΗΕλλάδα
ζήτησε
από το

Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο περ-
ισσότερο χρόνο
για την αποπληρ-
ωμή των δόσεων
των 1,56 δισ.
ευρώ που λήγει
σε λίγες ώρες,
δήλωσε ο αντιπρ-
όεδρος της
κυβέρνησης Γιάν-
νης Δραγασάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. 

Επιβεβαιώνει, έτσι, πληροφορίες που είχε νωρίτερα
μεταδώσει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Ο κ. Δραγασάκης είπε, ακόμη, ότι η Αθήνα ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξετάσει την δυνατότητα
αύξσησης του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας προς τις
ελληνικές τράπεζες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι απαιτείται ένας
νέος σχεδιασμός για το χρέος, ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο.

Παρατείνονται οι προθεσμίες
καταβολής οφειλών προς τη φορ-

ολογική διοίκηση
Όλες οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορο-

λογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της τραπεζικής αργίας. 

Αυτό ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Κατερίνα Σαββαΐδου, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογο-
υμένων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη
έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων, λόγω της
τραπεζικής αργίας.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, κατά το διά-
στημα που διαρκεί η τραπεζική αργία, δεν υπάρχει καμία επι-
βάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής των κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων
οι προθεσμίες καταβολής λήγουν σε ημέρα τραπεζικής αργίας.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Πρόεδρος και πάλι η Κλέλια
στους Τρίτεκνους Φυλής

ηΚλέλια Βαρβαρίγου επανεκ-
λέχθηκε Πρόεδρος του ΔΣ στο
Σύλλογο Τριτέκνων του Δήμου

Φυλής. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο
Δημήτρης Βασιλείου. 

Η πλήρης σύνθεση του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑ (ΚΛΕΛΙΑ):
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΜΠΛΟΥΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΤΑΜΙΑΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β'
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΜΕΛΟΣ 
7. ΚΑΡΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΜΕΛΟΣ
8 ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ΜΕΛΟΣ
9 ΚΑΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΜΕΛΟΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 1
11 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΛΟΣ 2 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.
16/2015
Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ.122
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανάκληση των με αριθμ. 165/2014
και 240/2014 αποφάσεων των
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
τον καθορισμό του κόστους προ-
μήθειας ύδατος με υδροφόρο
όχημα στον οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας.

Στη Μάνδρα, σήμερα στις 24 του
μήνα Ιουνίου  του έτους 2015
ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και
ώρα  19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση
δημόσια στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την με  αριθμ.
πρωτ. 11946/19.6.2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν
3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομέ-
νου ότι σε σύνολο μελών 27 παρα-
βρέθηκαν  17 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Λιώρης Γεώργιος
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη
3. Παπακωνσταντής Μελέτιος
4. Δούκας Αναστάσιος
5. Ρόκας Περικλής
6. Κανάκης Χαράλαμπος
7. Μουρίκης Ευάγγελος
8. Γκιόκας Ιωάννης
9. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
10. Κανάκης Γεώργιος
11. Γρίβας Ιωάννης
12.Αδάμ Ιωάννα 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Τσαντίλας Γεώργιος
15. Αδάμ Μελέτιος
16. Κολοβέντζος Παναγιώτης
17. Θεοδώρου Χαράλαμπος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Σαμπάνης Γεώργιος
4. Κώνστας Ευάγγελος
5. Τώρος Αθανάσιος
6. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
7. Δουδέσης Δημήτριος
8. Κώνστα Αγλαΐα 
9. Κανάκης Κωνσταντίνος
10. Κώνστα Ελένη
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας κος Παχής Νικόλα-
ος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη
και αναφερόμενος στο 2ο θέμα
έθεσε υπόψη των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου: α) την με αριθμ.
165/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου β) την με αριθμ.
240/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, γ) την με αριθμ.
πρωτ. 10053/29.5.2015 αίτηση-
αναφορά του σωματείου με την
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στον οικι-
σμό Πανοράματος της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας και δ) το με
αριθμ.πρωτ. 11925/19.6.2015
υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊ-
στάμενου της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και το οποίο έχει ως
εξής:
«Αναφορικά με τα παραπάνω σχε-
τικά σας γνωρίζω τα παρακάτω:
1. Στον Δήμο μας
υπάρχει εν λειτουργία μόνο ένα
υδροφόρο όχημα το οποίο είναι
άκρως απαραίτητο για τις καθημε-
ρινές ανάγκες του Δήμου και της
πυρασφάλειας αυτού. Εξάλλου δεν
θα μπορούσε ποτέ ένα όχημα να
εκτελέσει τα απαραίτητα δρομολό-
για που προεκτιμώνται στην υπ’
αρ. 165/2014 απόφαση του Δ.Σ.
2. Στον Δήμο μας δεν
υπηρετεί ικανός αριθμός οδηγών
ώστε να μπορεί να καλύψει τις

ανάγκες κίνησης όλων των οχημά-
των και μηχανημάτων του παρόλο
που δεν είναι πλήρως ανεπτυγμέ-
νος ο στόλος του. Πρέπει να ληφθ-
ούν υπόψιν οι καθορισμένοι τρό-
ποι λειτουργίας του στόλου οχημά-
των και μηχανημάτων καθώς και οι
κανονισμοί που διέπουν την
κίνηση και απασχόληση των
οδηγών βαρέων οχημάτων οι
οποίοι σε συνδυασμό με την
έλλειψη προσωπικού καθιστούν
δυσχερή αν όχι απαγορευτική την
παραπάνω ενασχόληση.
Σημειώνεται ότι στην υπ΄αρ.
165/2014 απόφαση δεν γίνεται
μνεία για μισθολογική δαπάνη,
πράγμα που σημαίνει ότι αυτή θα
καλυφθεί από τον Δήμο.

Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα
θεωρώ ότι η εκτέλεση των σχε-
τικών αποφάσεων του Δ.Σ. δεν
είναι εφικτή υπό τις υφιστάμενες
συνθήκες εξοπλισμού, επάνδρω-
σης και λειτουργιών των υπηρε-
σιών του Δήμου μας και παρακαλώ
για τις δικές σας ενέργειες.» 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Β β.

Ακολούθησε συζήτηση κατά τη
διάρκεια της οποίας τοποθετήθη-
καν η Δήμαρχος, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, η Πρόεδρος και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
συλλόγου και αμέσως μετά το

σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει
σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του: 
α)την υπ’ αριθμ. 165/23.6.2014 
β) την υπ’αριθμ. 240/21.11.2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου 
γ) την με αριθμ. πρωτ.
10053/29.5.2015 αίτηση-αναφορά
του σωματείου με την επωνυμία
« Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Σ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στον οικι-
σμό Πανοράματος της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας και 
δ) το με αριθμ.πρωτ.
11925/19.6.2015 υπηρεσιακό
σημείωμα του Προϊστάμενου της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με
βάση το οποίο τεκμηριώνεται ότι
δεν είναι εφικτή υπό τις υφιστάμε-
νες συνθήκες εξοπλισμού, επάν-
δρωσης και λειτουργιών των
υπηρεσιών του Δήμου, η εκτέλεση
των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 16 ψήφους υπέρ (Δημοτικών
Συμβούλων και του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας),
μία ψήφο κατά (του Δημοτικού
Συμβούλου κου Θεοδώρου Χαρά-
λαμπου) και μία ψήφο «παρών»
(του Δημοτικού Συμβούλου κου

Αδάμ Μελέτιου)

Ανακαλεί την με
αριθμ.165/23.6.2014 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και την
με αριθμ. 240/21.11.2014 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η απόφαση πήρε αα 122
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Λιώρης Γεώργιος  
Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 25-6-2015    
Ο Πρόεδρος   
ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ή ς
Μελέτιος
2. Παπακωνσταντ ίνου
Αγγελική
3. Ρόκας Περικλής
4. Παπακωνσταντίνου-
Ρουμελιώτη Ελένη
5. Νερούτσου-Λιάσκου
Αλεξάνδρα
6. Μουρίκης Ευάγγελος
7. Κανάκης Γεώργιος
8. Κανάκης Χαράλαμπος
9. Δούκας Αναστάσιος
10. Γκιόκας Ιωάννης
11. Γρίβας Ιωάννης
12. Αδάμ Ιωάννα
13. Τσαντίλας Γεώργιος
14. Αδάμ Μελέτιος
15. Κολοβέντζος Πανα-
γιώτης
16.Θεοδώρου Χαράλαμπος

Με αφορμή την εξαγγελία διεξα-
γωγής δημοψηφίσματος στις
5 Ιουλίου 2015, φορείς και

συλλογικότητες από ολόκληρη τη χώρα
συμμετέχουμε ενεργά συγκροτώντας
την Επιτροπή του ΝΑΙ, «ΝΑΙ στην Ελλά-
δα, ΝΑΙ στο Ευρώ».Είμαστε φορείς και
οργανώσεις όλων των ειδών, άλλοι
μεγαλύτεροι, άλλοι μικρότεροι. Εκπρο-
σωπούμε χιλιάδες σκληρά εργαζόμενο-
υς Έλληνες, χιλιάδες εθελοντές της κοι-
νωνίας των πολιτών που ανιδιοτελώς
συνεισφέρουν στη χώρα. Δεν είμαστε
ένα μπλοκ. Δεν είμαστε ένα λόμπι. Είμα-
στε διαφορετικοί και πολυσυλλεκτικοί,
πάνω από πολιτικά κόμματα και συνι-
στώσες. Πολλές φορές μάλιστα διαφω-
νούμε μεταξύ μας. Όμως μας ενώνει η
κοινή μας αγωνία για το μέλλον της
χώρας, και η πεποίθησή μας ότι η Ελλά-
δα ανήκει και πρέπει να ανήκει στον
σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και του
ευρώ.

Για εμάς το αληθινό ερώτημα του δημοψηφίσματος δεν είναι
αυτό που τέθηκε επισήμως, μια πρόταση που ήδη έχει ξεπερα-
στεί από τα γεγονότα και τις εξελίξεις.

Για εμάς το αληθινό ερώτημα είναι πώς βλέπουμε το μέλλον
της χώρας, πώς ανακόπτεται η πορεία εσωστρέφειας που έχει
ξεκινήσει.

Ονειρευόμαστε μια χώρα δημιουργική, παραγωγική, εξωστρ-
εφή, δυναμική και αξιοπρεπή, μια χώρα ανοιχτή και ελεύθερη.
Μια χώρα που δεν θα τιμωρεί τις γενιές που δεν γεννήθηκαν
ακόμα για τα λάθη του παρελθόντος, που δεν θα είναι διχα-
σμένη αλλά θα προχωρήσει ενωμένη προς τα μπροστά, δεν θα
γυρίσει δεκαετίες πίσω.

Για όλους αυτούς του λόγους λέμε ΝΑΙ στο ευρώ. Και πάνω
από όλα λέμε ΝΑΙ στην Ελλάδα.

Στην Επιτροπή για το ΝΑΙ, «ΝΑΙ στην Ελλάδα, ΝΑΙ στο
Ευρώ», συμμετέχουν:

•    ΓΕΣΕΒΕ
•    Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
•    Δυναμική Ελλάδα
•    Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Περιφερειών της

ΕΕ
•    Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
•    Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου

•    Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
•    Ένωση Γυναικών Κρήτης
•    Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις
•    ΕΣΕΕ
•    ΕΣΥΝ
•    Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικών και Αναπτυξιακών

Μελετών
•    ΚΕΔΕ
•    Νέοι Μεταρρυθμιστές
•    Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
•    Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων
•    Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
•    ΠΑΣΕΓΕΣ
•    Πολιτεία 2012
•    Πρωτοβουλία Β
•    ΣΕΒ
•    ΣΕΠΠΕΕ
•    ΣΕΤΕ
•    Συλλογική κίνηση πολιτών «Μένουμε Ευρώπη»
•    Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

*Ο κατάλογος των φορέων που συμμετέχουν εμπλουτίζεται
και επικαιροποιείται διαρκώς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με την  Επιτροπή του ΝΑΙ, «ΝΑΙ στην
Ελλάδα, ΝΑΙ στο Ευρώ»:

210-3649109

Σύσταση Εθελοντικής
Ομάδας Εργασίας

ΟΔήμος Αχαρνών, με την υπ’ αριθμ.: 125/2-4-2015
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στη
σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Εργασίας στον Δήμο

Αχαρνών.
Μέλη της εθελοντικής ομάδας μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι

και δημότες του Δήμου Αχαρνών επιθυμούν και υποβάλλουν
αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών,
στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν
αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αχαρνών είναι η παρ-
οχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών που αφορούν τομείς
κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης (συμμετοχή στο κοι-
νωνικό παντοπωλείο, στο κοινωνικό συσσίτιο κ.α.)

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή,
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο e-mail: koin-
pol@acharnes.gr ή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Φιλαδε-
λφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου), κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Για εμάς το αληθινό ερώτημα είναι πώς
βλέπουμε το μέλλον της χώρα



Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 θριάσιο-7
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την έναρξη προγράμματος 
κατά της φτώχειας στο Πέραμα
Ρένα Δούρου: "Έχει έλθει λοιπόν η ώρα
και των ευθυνών και των ενεργειών".

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για
την έναρξη υλοποίησης Προγράμματος κατά της φτώχειας υπογράφτηκε σήμερα από
την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και το Δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη.

Στην εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η βουλευτής Β’
Πειραιά Εύη Καρακώστα, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, καθώς και η Αντιπερ-

ιφερειάρχης Υποδομών Βασιλική Λάσκαρη – Κρασοπούλου. 
Ακολουθούν τα κύρια σημεία της ομιλίας της Περιφερειάρχη Αττικής:
Με την υπογραφή αυτής της σύμβασης η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει, σε μια εξαιρετικά

κρίσιμη συγκυρία, στην αντιμετώπιση της φτώχειας σε μια από τις περιοχές της Αττικής, που έχει
πληγεί περισσότερο από μια κρίση που ήλθε να προστεθεί και να επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη
κατάσταση. Το Πέραμα, θύμα ενός στρεβλού, ταξικού μοντέλου ανάπτυξης, πρέπει να στηριχθεί
σε όλα τα επίπεδα και αυτό πράττει, όπως έχει το καθήκον να κάνει, η Περιφέρεια Αττικής με ό,τι
εργαλεία διαθέτει
Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα, εδώ από το δημαρχείο του Περάματος αυτό το πρόγραμμα

«Αλληλεγγύης Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής» με στόχο να δώσουμε μια ανάσα στους πολίτες,
αλλά και να βάλουμε τις βάσεις για να μπορέσει ο δήμος να σταθεί στα πόδια του
Η φτώχεια και η αντιμετώπισή της είναι σήμερα η πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττι-

κής. Όχι μόνο στην περίπτωση του Περάματος αλλά παντού στην Αττική
Η Περιφέρεια Αττικής, τούτες τις κρίσιμες ώρες, εργάζεται σε δύο μέτωπα. Για την άρτια διε-

ξαγωγή του δημοψηφίσματος μέσα σε συνθήκες ηρεμίας και ασφάλειας και για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία της πρώτης Περιφέρειας της χώρας. Μια λειτουργία για τη διαφύλαξη των δικαιω-
μάτων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, όπως την αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από παρεμ-
βάσεις όπως η σημερινή, που βάζουν τις βάσεις για να υπερβούμε την κρίση με όρους αξιοπρέ-
πειας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
Με αυτούς ακριβώς τους όρους προσεγγίζουμε την ερχόμενη Κυριακή και με τη σκέψη και το

βλέμμά μας στην επόμενη μέρα. Γιατί ο αγώνας για έξοδο από την κρίση δεν σταματάει την Κυρ-
ιακή. Συνεχίζεται και απαιτεί εντιμότητα, αξιοπρέπεια για την πατρίδα μας με όρους ισότητας,
αλλά και χωρίς τελεσίγραφα. Συνεχίζεται σε διεθνές επίπεδο, με όρους αλληλεγγύης και συνεχίζε-
ται στην Ελλάδα, με την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, για εθνική ανάταξη,
μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση. Με δουλειά, με σύστημα, με σοβαρότητα, βάζουμε
πλάτη, ξεκινώντας από την Αττική, την ατμομηχανή της χώρας, για να βγούμε από το αδιέξοδο,
χωρίς να μεταθέτουμε το βάρος των ευθυνών μας στους άλλους
Πρέπει να δράσουμε άμεσα και συστηματικά, γιατί στον «τόπο μας έχουμε τη συνήθεια να

συζητάμε πολύ για να μην παίρνουμε αποφάσεις που συνεπάγονται ευθύνες». Έχει έλθει λοιπόν
η ώρα και των ευθυνών και των ενεργειών.

Αχτίδα φωτός η «Λευκή Νύχτα»
στον Δήμο Ιλίου

Αχτίδα φωτός
και πνοή
α ισ ιοδοξ ίας

αποτέλεσε η «Λευκή
Νύχτα» στο Ίλιον το
Σάββατο 27 Ιουνίου
2015, με πλήθος
κόσμου να πλημμυρίζει
την πόλη για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά,
διασκεδάζοντας με
καταξιωμένους καλλι-
τέχνες και συμμετέχον-
τας στις πολλές
εκδηλώσεις που περιε-
λάμβανε το μεγάλο
αυτό πολιτιστικό γεγονός. Παρά τις τελευταίες σοβαρές εξελίξεις, οι επισκέπτες άφησαν για λίγο
την επικαιρότητα και συνέρρευσαν στο Εμπορικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου, από τις 7:00 το από-
γευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, απολαμβάνοντας στιγμές ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η “Λευκή Νύχτα” στέφθηκε με επιτυχία, έδωσε ανάσα στην πόλη μας και δεδομένων των

συγκυριών η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνέπεσε με ένα κρίσιμο Σαβ-
βατόβραδο για τη χώρα μας κι ο κόσμος, αν και συγκρατημένος, αποδείχθηκε ότι είχε ανάγκη να
αφήσει για λίγο στην άκρη την ένταση των ημερών. 

Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την διο-
ργάνωση, τους εργαζόμενους του Δήμου που έδωσαν απεριόριστο από τον χρόνο τους και υπε-
ρέβαλαν εαυτόν, την εθελοντική ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ιλίου, το Σώμα Σαμαρειτών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και όλους τους εθελοντές που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την επιτυχία
αυτής της μεγάλης γιορτής, καθώς επίσης την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, πρόκειται για μια δύσκολη καμπή η οποία απαιτεί υπε-
υθυνότητα, νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Καλούμαστε να εγκρίνουμε ή να μην εγκρίνουμε τις προ-
τάσεις της Τρόικας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει στον Ελληνικό λαό σαφή τα πλεονεκτήματα, τα
μειονεκτήματα και εντέλει οι συνέπειες των επιλογών αυτών, καθώς και το τί θα σηματοδοτήσουν
για την Ελλάδα και την καθημερινότητα των πολιτών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατά-
σταση ενωμένοι και με σύνεση, αποφεύγοντας την πόλωση και το διχασμό. Η ιστορία της
πατρίδας μας έχει αποδείξει ότι μόνο με ενότητα και αποφασιστικότητα κατάφερε να ξεπεράσει τις
δυσκολίες. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.»

Το Ποτάμι: Η κυβέρνηση μετατρέπει το ΑΜΠΕ σε
προπαγανδιστικό μηχανισμό του «όχι»

«Οι κυβερνητικοί ινστρούχτορες πρέπει να καταλά-
βουν ότι το κράτος δεν είναι τσιφλίκι τους»

Τη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά
το ρόλο του Αθηναϊκού – Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων καταγγέλλει Το

Ποτάμι. Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι
προσπαθεί να μετατρέψει το ΑΜΠΕ σε προπα-
γανδιστικό μηχανισμό των θέσεων του στρατο-
πέδου του «όχι».

«Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο
έχουν δημοσιευθεί 8 άρθρα από υποστηρικτές
του ‘όχι’ από τον διεθνή χώρο και απολύτως
κανένα άρθρο υπέρ του ‘ναι’» αναφέρει χαρακ-
τηριστικά η Σεβαστουπόλεως σε ανακοίνωσή
της.

«Οι κυβερνητικοί ινστρούχτορες πρέπει να
καταλάβουν ότι το κράτος δεν είναι τσιφλίκι τους.
Πληρώνεται από όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο από εκείνους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» προσθέτει Το Ποτάμι. 

«Ας αφήσουν λοιπόν στην άκρη τις ολοκληρωτικές τους απόψεις και ας σεβαστούν τους κανό-
νες της δημοκρατίας» καταλήγει
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: Παλαιό Ελαιουργείο Δήμου

Ελευσίνας
Θέμα: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
"ΜΑΡΚΟΣ"

Ώρα Έναρξης: 21.30 - Είσοδος Ελεύθερη

Μια ορχηστρική απόδοση των τραγουδιών
του Μάρκου Βαμβακάρη όπως τα κατάλαβα
και τα αγάπησα μέσα στα χρόνια.

Ένα κουαρτέτο που ονομάζεται
¨ΜΑΡΚΟΣ¨και αποτελείται απ' τους:

Θάνος Καζατζής-τύμπανα
Χρίστος Κεχρίς-μπάσο
Ανδρέας Γυφτάκης-πιάνο,πλήκτρα
Κώστας Νικολόπουλος-ηλ.κιθάρα

2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρα Έναρξης: 21.30 | Είσοδος Ελεύθερη

ΔΙΑΛΕΞΗ 
ΙΩΣΗΦ ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ "Οι θεοί του Αισχύλου"
&
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Αισχύλου ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ
Μετάφραση Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης
Κίνηση Νεφέλη Ανανιάδη

3 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Έναρξη 22.00 | Είσοδος Ελεύθερη
Πέτρος Σεβαστίκογλου ΗΛΕΚΤΡΑ
Pier Paolo Pasolini Appunti per un'

Orestiade africana, 1975

4 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΚΡΟΑΣΗ
Ώρα Έναρξης: 21.30 | Είσοδος Ελεύθερη
Γιάννη Χρήστου ΠΕΡΣΕΣ, 1965

5 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ώρα Έναρξης: 22.00 | Είσοδος Ελεύθερη
Αισχύλου ΧΟΗΦΟΡΟΙ -μία ανάγνωση
Μετάφραση Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία Μάρθα Φριντζήλα

6 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ώρα Έναρξης 21.30 | Είσοδος Ελεύθερη
Αισχύλου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Μετάφραση Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία Θεανώ Μεταξά
&
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ
Σκηνοθεσία Αλεξάνδρα Ταβουλάρη
Η αινιγματική μορφή της Κασσάνδρας στο

παγκόσμιο θέατρο.

7 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αισχύλου ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ - video art
Ώρα Έναρξης: 21.30 | Είσοδος Ελεύθερη
Μετάφραση Νικολέττα Φριντζήλα
Σύλληψη Σκηνοθεσία Φένια Τσάμη
Ενδυματολόγος, γλύπτρια: Ιωάννα Πλέσσα

8 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Panu Manu Trio 
Ώρα Έναρξης: 21.30 | Είσοδος Ελεύθερη
Ο Πανού στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευ-

σίνας την Τετάρτη στις 21:30 με το τρίο του. 
Δυνατές μουσικές και λόγια υπό την επήρεια

πολλών ντεσιμπέλ. 
Παναγιώτης Μανουηλίδης-Μπάσο 
Κώστας Νικολόπουλος-Κιθάρες 
Θάνος Καζαντζής-Τύμπανα

9 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΑΝΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΦΡΑΝΑΣ 
Ώρα Έναρξης: 21:30 | Είσοδος 10 ευρώ
Ένα σπάνιο ντουέτο κατεβαίνει στην παρ-

αλία της Ελευσίνας για “μία νύχτα γιομάτη όνει-
ρα, νύχτα σπαρμένη μάγια.”

Ο σπουδαίος κόντρα τενόρος Νικόλας
Σπανός έρχεται στην Ελευσίνα για μία μοναδι-
κή συναυλία στο πλαίσιο του Αττικού Σχολείου
Αρχαίου Δράματος. Στις αποσκευές του, εκτός
από την μαγική και τόσο σπάνια φωνή του και
τις πλούσιες περγαμηνές για το έργο του, ένα
ζηλευτό ρεπερτόριο που σπάνια έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε σε χώρους μη
συναυλιακούς. Από τα μεγάλα Concert Hall
στις αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος τον ακούσει να
τραγουδά δεν πρόκειται να τον ξεχάσει ποτέ. 

Ο διακεκριμένος πιανίστας Νίκος Ζαφρανάς,
τον συνοδεύει με μοναδική ευαισθησία και
μέτρο, άριστη τεχνική και σπάνια τρυφερότητα.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Αισχύλου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ από τον θίασο

COMMEDIA DELL ARTE AL IMPROVISATA
Ώρα Έναρξης: 21.30 | Είσοδος Ελεύθερη
Διδασκαλία Σκηνοθεσία Camilo Bentancor
Φάρσες, μάσκες, χαρακτήρες, ανατροπές,

μουσική και τραγούδι, μέσα από το κάτοπτρο
της αυτοσχεδιαστικής φόρμας της Commedia,
ξεδιπλώνουν μπροστά στα μάτια μας την
κατάρα του οίκου των Ατρειδών, αναπάντεχη
και γεμάτη εκπλήξεις.

Κατάληψη  στον ΔΣΑ - θα εξέταζε τη
νομιμότητα του δημοψηφίσματος

Πρόεδρος ΔΣΑ: «Δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σαφήνεια και ευκρίνεια των ερωτημά-
των το ψηφοδέλτιο του δημοψηφίσματος. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει το διακύβε-
υμα της κάλπης.

Λάβαμε σειρά φωτοτυπημένων
εγγράφων χωρίς σφραγίδες και
υπογραφές»

Σε κατάληψη στο Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών προχώρησαν
50 περίπου δικηγόροι, προσ-
κείμενοι σε ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ομάδα διέκοψε
τη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΔΣΑ, όπου
επρόκειτο να εξετάσει τις προϋποθέσεις νομιμότητας του δημοψηφίσματος. 

«Δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σαφήνεια και ευκρίνεια των ερωτημάτων το ψηφοδέλτιο του
δημοψηφίσματος. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει το διακύβευμα της κάλπης. Λάβαμε από το
υπουργείο Εσωτερικών σειρά φωτοτυπημένων εγγράφων χωρίς σφραγίδες και υπογραφές» τόνι-
σε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής.  

«Δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα έναν ήρεμο, εποικοδομητικό και νηφάλιο διάλογο» πρό-
σθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
δια μέσω του κ. Αλεξανδρή, απέστειλε στον υπουργό Εσωτερικών επιστολή με την οποία ζητούσε
να τους αποσταλεί επικυρωμένο αντίγραφο της πρότασης των θεσμών, επί της οποίας καλούνται
οι Έλληνες πολίτες να τοποθετηθούν στη διαδικασία του δημοψηφίσματος της ερχόμενης Κυρια-
κής.

Επειδή, το υπουργείο δεν απάντησε, επρόκειτο να τεθεί το θέμα στο ΔΣ στη σημερινή συνε-
δρίασή του.

Από την πλευρά τους, οι 50 περίπου δικηγόροι ζητούν από το ΔΣ να μην ασχοληθεί με το ζήτ-
ημα του δημοψηφίσματος γιατί: 

-Οι μνημονιακές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν αλλαγή του ισχύοντα κώδικα πολιτικής δικονομίας
κάτι που οι δικηγόροι έχουν καταψηφίσει με ψήφισμά τους.

-Δεν μπορεί να αποφασίσει το ΔΣ για την αντισυνταγματικότητα ή μη του δημοψηφίσματος
καθώς η όποια απόφαση θα επηρεάσει τη λαϊκή βούληση αλλά και οι ίδιοι οι δικηγόροι θα είναι
δικαστικοί αντιπρόσωποι στο δημοψήφισμα της Κυριακής.

Τελειώνουν οι χρεώσεις 
περιαγωγής στην ΕΕ

Οι χρεώσεις θα καταργηθούν πλήρως τον Ιούνιο του 2017, με μια πρώτη φάση
εκπτώσεων από τον Απρίλιο του 2016.Τον τερματισμό των χρεώσεων περιαγωγής
(roaming) από τον Ιούνιο του 2017 για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων στην Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η συμφωνία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν σταθερές χρεώσεις για τηλεφωνικές

κλήσεις και γραπτά μηνύματα σε ολόκληρη την Ε.Ε., χωρίς να καταβάλουν επιπλέον χρήματα
όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η μεταβατική φάση για μείωση των χρεώσεων θα αρχίσει τον Απρίλιο του 2016, καθώς οι
πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν περιαγωγή με ανώτατο όριο 5
λεπτά του ευρώ ανά κλήση, 2 λεπτά του ευρώ ανά SMS και 5 λεπτά για κάθε MB δεδομένων.

Επιπλέον, η σημερινή συμφωνία θεσμοθετεί για πρώτη φορά την αρχή της ουδετερότητας
του διαδικτύου, που σημαίνει πως οι χρήστες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε περ-
ιεχόμενο.

Συνεπώς, οι μικρές ιστοσελίδες δεν θα χάνουν ταχύτητα φόρτωσης προκειμένου να υπάρχει
καλύτερη πρόσβαση στις ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών.

«Σε ένα ανοιχτό ίντερνετ, όλη η κίνηση θα έχει ίση αντιμετώπιση», τονίζει σε ανακοίνωσή
της η Κομισιόν.

ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΟΣ - Θερινό Σχολείο



10-θριάσιο Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο Σοϊλεμεζίδης Χαράλαμπος του Θεόφιλου και της Κυριακής, το γένος

Σοφιάνοβ, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής κάτοικος Ασπροπύργου και η
Τσαπανίδη Αθηνά του Ιωάννη και της Ναντέζντα το γένος Γιαντσίδη, γεν-

νηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ασπροπύργου

Χρηματοδότηση 18 δισ. χάνει η Ελλάδα
από τη λήξη του προγράμματος στήριξης

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
δηλώνουν στο
Associated Press ότι η

λήξη του προγράμματος στήριξ-
ης αποκόπτει την χώρα από
χρηματοδότηση ύψους 18 δισ
ευρώ, ενώ οποιαδήποτε διέξο-
δος στήριξης απαιτεί χρονοβόρ-
ες διαδικασίες

Χάνει την πρόσβαση σε
χρηματοδότηση ύψους άνω των
18 δις ευρώ η Ελλάδα με τη λήξη
του προγράμματος στήριξης
απόψε.  Το Associated Press
επικαλείται δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι διευκρινίζουν ότι το ποσό
αυτό περιλαμβάνει τα 1,8 δις ευρώ του ESM, τα περίπου 11 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και επιπλέον 3.5 δις από κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας. 

Οποιαδήποτε δυνατότητα της Ελλάδας να αιτηθεί άλλη μορφή στήριξης, απαιτεί εβδομάδες
προετοιμασίας και σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει αξιολόγηση της χώρας. Εξάλλου οποιοδή-
ποτε νέο πακέτο στήριξης θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε νέες υποχρεώσεις της Ελλάδας για
μεταρρυθμίσεις, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Ομπάμα: Υπέρ συμφωνίας, αλλά να
είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο

Δηλώσεις για την
ελληνική κρίση
έκανε ο αμερι-

κανός πρόεδρος Μπα-
ράκ Ομπάμα. Ενθάρρυνε
τις δύο πλευρές να
συνεχίσουν τις διαπραγ-
ματεύσεις προκειμένου
να βρεθεί λύση. 

Τόνισε ότι η Ελλάδα
έχει περάσει δύσκολες
στιγμές και πρέπει να
βρει το δρόμο προς την
ανάπτυξη, παραμένον-
τας στην Ευρωζώνη. 

Σημείωσε, πάντως, ότι
είναι σημαντικό να υπάρ-
ξει προετοιμασία για κάθε
ενδεχόμενο. Πρόσθεσε
ότι είναι σημαντική η συνεργασία με την ΕΚΤ και άλλους οργανισμούς, προκειμένου να εξασφα-
λιστεί ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες επιπτώσεις στις αγορές.

Ο Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι το ζήτημα της Ελλάδας αφορά πρωταρχικά την Ευρώπη. 
Τόνισε ότι η ελληνική κρίση δεν θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στις ΗΠΑ, αλλά ανέφερε ότι μπο-

ρεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον ρυθμό ανάπτυξης της Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι εάν δεν
καταγράφεται ανάπτυξη στην Ευρώπη, αυτό θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για το
σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι παίρνει σοβαρά το θέμα της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να
δημιουργηθούν υπερβολικές αντιδράσεις. 

«Για τον αμερικανικό λαό, δεν είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα προκαλέσει μεγάλο σοκ στο
σύστημα» είπε ο Μπαράκ Ομπάμα σε συνέντευξη Τύπου. 

«Φυσικά, είναι πολύ επώδυνο για τον ελληνικό λαό και μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ρυθμό
ανάπτυξης της Ευρώπης» σημείωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της Ελλάδας με σοβαρότ-
ητα, αλλά δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να προκαλέσει «υπερβολικές αντιδράσεις»· πρόσθεσε
ότι οι αγορές έχουν ως τώρα αξιολογήσει κατάλληλα τους κινδύνους που διαβλέπουν.
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Επάρκεια προϊόντων και καυσίμων,

δεν παρατηρούνται ανατιμήσεις
«Δεν παρατηρούνται στην αγορά ανατιμήσεις ή υπερτιμολογήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα και διαπιστώνεται επάρκεια

προϊόντων». Αυτό υπογραμμίζει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της, αναφορ-
ικά με τη λειτουργία της αγοράς κατά τη σημερινή ημέρα, ενώ δηλώνει ότι οι τιμοληψίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν σε

όλη την επικράτεια.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παπαδεράκης επικοινώνησε με

όλους τους περιφερειάρχες και ζήτησε τη συμβολή τους στη διεύρυνση της δράσης των εποπτικών υπηρεσιών των περιφ-
ερειών.

Η γενική γραμματεία ενημερώνει, όπως έχει αναφέρει και νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκτετα-
μένες τιμοληψίες σε πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα αυξημέ-
νοι έλεγχοι και τιμοληψίες και, μέχρι στιγμής, υπάρχει εικόνα για τις περιοχές: Δήμος Θεσσαλονίκης, Κεντρική Μακεδονία,
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα, Λήμνος, Ιωάννινα, Γρεβενά, Χανιά, Σαντορίνη.

Επίσης, ο κ. Παπαδεράκης επικοινώνησε με τους φορείς και τις επιχειρήσεις των κλάδων τροφίμων και καυσίμων και
έλαβε από όλους τις διαβεβαιώσεις ότι δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας και οι τιμές κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Για
το θέμα του εφοδιασμού, τα μεμονωμένα και μικρής έκτασης προβλήματα που παρατηρήθηκαν, οφείλονται στα δίκτυα δια-
νομής και θα εξομαλυνθούν.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς και Αλιείας και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης λειτουργούν κανονικά, χωρίς
προβλήματα εφοδιασμού, ενώ οι τιμές στα οπωροκηπευτικά παρουσιάζουν ελαφριά πτώση, όπως διαπιστώθηκε και από
τιμοληψίες στις λαϊκές αγορές.

Γενικά, παρατηρείται ομαλοποίηση της ζήτησης σε καύσιμα και τρόφιμα, μετά και την αυξημένη ζήτηση των προηγούμε-
νων ημερών, με τάση επαναφοράς σε φυσιολογικά επίπεδα ζήτησης.

Αναφορικά με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, με βάση και τις καταγγελίες καταναλωτών, όπως αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση της γενικής γραμματείας:

Παρατηρούνται προβλήματα, κυρίως, σε ιδιόκτητα πρατήρια βενζίνης που δεν διαθέτουν συστήματα ηλεκτρονικών πληρ-
ωμών (web-banking) και, συνεπώς, αναγκάζονται να πραγματοποιούν εφοδιασμό μόνο με μετρητά, όπως αναφέρει και η
σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.

Έχουν καταγγελθεί περιορισμένα προβλήματα σε καταστήματα σούπερ μάρκετ, τα οποία, όπως αναφέρουν οι εταιρείες,
δεν οφείλονται στις ίδιες, αλλά σε προσωρινές τεχνικές αδυναμίες των συστημάτων των τραπεζών.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπενθυμίζει ότι οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες γίνονται, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβαση του καταναλωτή με την Τράπεζα.

Συστήνουμε στις επιχειρήσεις να δέχονται ανεπιφύλακτα πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και καταβάλλουμε κάθε δυνα-
τή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν web-banking. «Επιχειρήσεις που επιθ-
υμούν να καταθέσουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους μετρητά, προκειμένου να προβούν σε ηλεκτρονικές πληρω-
μές, μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά στο τραπεζικό κατάστημα με το οποίο συνεργάζονται ή εναλλακτικά στους κεν-
τρικούς τηλεφωνικούς αριθμούς των εμπορικών τραπεζών για περισσότερες πληροφορίες», επισημαίνεται.

Πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εμβάσματα προς το εξωτερικό (πχ για κάλυψη εξόδων
υγείας, για πραγματοποίηση εισαγωγών, προς φοιτητές), θα πρέπει να απευθύνουν, μέσω της τράπεζας που συνεργάζον-
ται, αίτημα προς την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες μπορούν να
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το κατάστημα που συνεργάζονται ή με τους κεντρικούς αριθμούς των τραπεζών.

Υπάρχει επάρκεια φαρμάκων
Κατηγορηματικός όσον αφορά την επάρκεια φαρμάκων εμφανίσθηκε ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής με

δηλώσεις του στην ΕΡΤ.
«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα -μα κανένα- πρόβλημα από πλευράς έλλειψης φαρμάκων στην αγορά» τόνισε, προ-

σθέτοντας ότι το φάρμακο είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο πρέπει να είναι προσπελάσιμο από όλους χωρίς διακρίσεις.
«Εξαντλούμε όλα τα περιθώρια ώστε πραγματικά, παρά το κλίμα των ημερών και των πιέσεων που υπάρχουν, να μην

υπάρχει καμία -μα καμία- έλλειψη φαρμάκου στην αγορά» είπε κατηγορηματικά και κάλεσε τους πολίτες να είναι ήσυχοι,
ιδιαίτερα όσους ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή.

Παυλόπουλος: Αδιαπραγμάτευτη η
θέση της Ελλάδας σε Ευρώπη και ευρώ

«Η θέση της
Ελλάδας στην
Ευρώπη και

στην Ευρωζώνη είναι
αδιαπραγμάτευτη και
αυτό που προέχει ιδίως
σήμερα είναι να επι-
τευχθεί συμφωνία, η
οποία θα επιτρέψει
σήμερα η Ελλάδα να
ξαναμπεί στον δρόμο, ο
οποίος της επιτρέπει να φθάσει εκεί που πραγματικά της ανή-
κει» επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα με το
προεδρείο της ΚΕΔΕ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μάλιστα, σημείωσε ότι «προς αυτή την κατεύθυνση κάνω
αυτό που μου ανήκει, σύμφωνα με το Σύνταγμα και, όπως έχω
πει πολλές φορές, στα όρια του Συντάγματος».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης παρέδωσε το ψήφισμα
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, σημειώνοντας, «εάν
είναι δυνατόν να μην πάμε σε δημοψήφισμα μέσα από ένα καλό
διαπραγματευτικό έργο, έστω και την τελευταία στιγμή». Ωστό-
σο, δήλωσε ότι εάν πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα, «εμείς
ως Αυτοδιοίκηση θα κάνουμε ότι μπορούμε για την διεκπεραίω-
σή του» και πρόσθεσε ότι ως ΚΕΔΕ αποφασίσαμε να πούμε
«ναι» στην παραμονή της Ελλάδος μέσα από διαδικασίες που
πιστεύουμε ότι είναι πιο σίγουρες για να παραμείνουμε στην
Ευρώπη.

Ο κ. Παυλόπουλος είχε επίσης συνάντηση με αντιπροσωπεία
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κατά την οποία δήλωσε: «Η
θέση μου είναι αμετακίνητη: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
τεθεί εν κινδύνω η πορεία της χώρας στην Ευρώπη και την Ευρ-
ωζώνη. Πολλώ μάλλον σε ό,τι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεύτερου βαθμού. Γιατί είναι γνωστό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεύτερου βαθμού είναι βασικός πυλώνας ως προς την αξιο-
ποίηση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ιδίως του ΕΣΠΑ.
Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν είμαι αρωγός σε όλη αυτή
την προσπάθεια την οποία κάνετε. Και αυτό είναι αυτονόητο
χρέος μου απέναντι και στην Πολιτεία αλλά και στο δεύτερο
βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κ.Αγοραστός δήλωσε: «Κύριε Πρόε-
δρε, ερχόμαστε μετά από μία συνεδρίαση που είχαμε ως όργα-
νο να σας δώσουμε την απόφασή μας η οποία εκφράζει και
μεταφέρει την αγωνία των συμπολιτών μας να επιστρέψει η
χώρα μας και οι οικογένειές τους στην κανονικότητα και σε μια
φυσιολογική ζωή. Να σας πούμε την αγωνία μας για το σταμάτ-
ημα όλων των έργων που σημαίνει αύξηση της ανεργίας και
εθνικό ναυάγιο σε ό,τι αφορά την Εθνική οικονομία. Αλλά ταυ-
τόχρονα και την αγωνία μας για την ενότητα. Μέλημά μας είναι
η Ελλάδα να μείνει ενωμένη, να μείνει στην Ευρώπη, να μείνει
στο ευρώ. Και να μην φτάσουμε σε διχαστικά διλήμματα.»
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Ο EFSF ανακοίνωσε επισή-
μως τη λήξη του προγράμμα-
τος βοήθειας, κάτι που ασκεί

εντονότερες πιέσεις στην
Ελλάδα

«Ένα νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα μπο-
ρεί να έχει σκληρότερους όρους και προϋποθέ-
σεις» προειδοποίησε ο πρόεδρος του Eurogroup

Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Οι θεσμοί θα εξετάσουν το
αίτημα για νέο πρόγραμμα, μόνο μετά το δημοψήφισμα»
πρόσθεσε ο κ. Ντάισελμπλουμ. 

H τηλεδιάσκεψη της Ευρωομάδας ολοκληρώθηκε την
Τρίτη το βράδυ, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών της ευρ-
ωζώνης θα πραγματοποιήσουν εκ νέου τηλεδιάσκεψη
την Τετάρτη προκειμένου να εξετάσουν τις προτάσεις της
ελληνικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο EFSF ανακοίνωσε επισήμως τη
λήξη του προγράμματος βοήθειας, κάτι που ασκεί
εντονότερες πιέσεις στην Ελλάδα. 

«Η επιστολή του Τσίπρα περιλαμβάνει τρία αιτήματα.
Παράταση του προγράμματος ή κούρεμα δεν είναι δυνα-
τά, και το πρόγραμμα του ESM πάντα αντιμετωπίζεται
μέσω των κανονικών διαδικασιών» διεμήνυσε πάντως
μέσω Twitter o υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας
Αλεξάντερ Στουμπ. 

«Δεν είναι η σωστή συγκυρία για ελάφρυνση του χρέο-
υς» πρόσθεσε ο φινλανδός υπουργός. «Όλες οι χώρες
του ευρώ είναι έτοιμες να στηρίξουν την Ελλάδα αν
δεσμευτεί σε μεταρρυθμίσεις» πρόσθεσε. 

Όπως αποκάλυψαν νωρίτερα οι Financial Times, η
Αθήνα ζητά από τον ESM 29,1 δισ. ευρώ που, όπως ανα-
φέρει στη σχετική επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας, θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποπληρωμή
των οφειλών της Ελλάδας προς το εξωτερικό και το εσω-
τερικό, κάτι που σημαίνει πως η χώρα μας δεσμεύεται για
σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες  πηγή κοντά στο Eurogroup
τόνισε ότι πιθανότατα δεν θα δοθεί η σύντομη παράταση
του προγράμματος, και συνεπώς το πρόγραμμα θα λήξει
στη 01:00 τα ξημερώματα.

Η μη παράταση του προγράμματος ελαχιστοποιεί τις
όποιες πιθανότητες είχε η Ελλάδα για να καταβάλει τα 1,5
δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλει στο ΔΝΤ, και θα πρέ-
πει να πληρωθούν επίσης έως τη 01:00 ώρα Ελλάδος.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα της ελληνικής πλε-
υράς, που αφορά σε τρίτο πρόγραμμα, κοινοτικοί αξιω-
ματούχοι σημειώνουν ότι το Eurogroup κατά πάσα πιθ-
ανότητα θα ξεκινήσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Τι θα ισχύει για τράπεζες και καταθέ-
σεις από την Τετάρτη 8 Ιουλίου

Θα παραμείνουν κλειστές όχι μόνο επί 5 εργάσιμες ημέρες όπως ανακοινώθηκε,
μέχρι την επόμενη Τρίτη, αλλά επ’ αόριστον. Ούτε τα ATMs θα δίνουν λίγα, έστω,
ευρώ.

Κώστας Καλλίτσης - Η Καθημερινή

Έγραφα χτες («Θα ξανανοίξουν οι τράπεζες;») ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους, για να μας δοθεί
η δυνατότητα να παραμείνουμε σε πρόγραμμα και μετά την Τετάρτη 1/7/2015, ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να διατηρήσει τη δυνατότητα να δίνει στις ελληνικές τράπεζες νέα ρευστότητα. Διότι, διαφορετικά, από την ερχόμενη
εβδομάδα (πιθανολογείται βάσιμα, από την προσεχή Δευτέρα…) οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν λεφτά, θα έχουν

στεγνώσει. Δεν θα μπορούν να δώσουν ούτε 60 ούτε 50 ούτε 10 ευρώ, διότι, απλά, δεν θα έχουν.

Οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα.

Θα παραμείνουν κλειστές όχι μόνο επί 5 εργάσιμες ημέρες όπως ανακοινώθηκε, μέχρι την επόμενη Τρίτη, αλλά επ’
αόριστον. Ούτε τα ATMs θα δίνουν λίγα, έστω, ευρώ. Τότε θα γίνει κατανοητό ότι τα όσα δραματικά συμβαίνουν αυτές
τις ημέρες δεν θα είναι παρά μόνο το πρελούδιο, η εισαγωγή σε μια δραστικά περισσότερο οδυνηρή περιπέτεια, με
βαθύτερη ύφεση και όσα τη συνοδεύσουν σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών και άλλων περιπετειών. Πρώτο βήμα σε
αυτήν την περιπέτεια, θα είναι η διάλυση του τραπεζικού συστήματος. Η κατάρρευση των τραπεζών με πάταγο.

Άνευ συμφωνίας, οι τράπεζες δεν θα μείνουν απλώς κλειστές.

Θα καταρρεύσουν. Γιατί και πως;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαχειρίζεται μια περιουσία που ανήκει σε όλες τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες,
σε τελευταία ανάλυση ανήκει στους φορολογούμενους ευρωπαίους πολίτες. Ο κ. Ντράγκι και το ΔΣ της ΕΚΤ παίρνουν
αποφάσεις εντός πλαισίου κανόνων που τους έχουν προσδιορίσει οι αντιπροσωπευτικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί. Δεν είναι
πολιτικά όργανα. Διαχειρίζονται δημόσιο πλούτο. Αν παραβιάσουν τους κανόνες και προκληθεί βλάβη στο δημόσιο
συμφέρον, δεν έχουν απλώς «πολιτικές» ευθύνες. Έχουν αστικές ευθύνες. Για τις οποίες απολογούνται στη Δικαι-
οσύνη, κρίνονται από αυτήν και πληρώνουν με στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ή με την περιουσία τους.

Στην επόμενη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, το ΔΣ της ΕΚΤ, στο πλαίσιο των κανόνων που οφείλει να σέβε-
ται, θα λάβει αποφάσεις για την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες.

Εφόσον: 
1. Δεν έχουμε πληρώσει ή δεν έχουμε ανακοινώσει ότι θα πληρώσουμε εντός των επόμενων λίγων 24ώρων τη δόση

1,6 δισ. ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
2. Δεν έχουμε συμφωνήσει και η χώρα δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα, 
3. Μετά τη χτεσινή, νέα υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
4. Τέλος, αν στο δημοψήφισμα έχει υπερισχύσει το «όχι» στη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη.
Εφόσον, λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις, το ΔΣ της ΕΚΤ δεν θα μπορεί να παραμείνει αδρανές.

Θα είναι υποχρεωμένο να κινηθεί στην κατεύθυνση του «κουρέματος» της αξίας των ενεχύρων (collaterals) που έχουν
δώσει οι ελληνικές τράπεζες ως εγγύηση για την ρευστότητα που έχουν δανειστεί. Το «κούρεμα» των εγγυήσεων συνε-
πάγεται ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν πρόσθετες εγγυήσεις για την ρευστότητα που ήδη έχουν πάρει ή να επι-
στρέψουν (αν όχι όλη καταρχήν, πάντως…) ένα μέρος της ρευστότητας που είχαν πάρει από την ΕΚΤ.

Επειδή:
1. οι εγγυήσεις που μπορούν να δώσουν οι ελληνικές τράπεζες αξιολογούνται ως «σκουπίδια» και ισχύουν (κατ’

εξαίρεση, κατά παράβαση των γενικών κανόνων) μόνο εφόσον η χώρα μας είναι σε πρόγραμμα, κι επειδή
2. οι τράπεζες δεν διαθέτουν ρευστότητα για να την επιστρέψουν, υποχρεωτικά θα κηρύξουν πτώχευση. Μέσα σε

λίγες ώρες, οι ελληνικές τράπεζες θα πτωχεύσουν -τέλος.
Αν δεν γίνει συμφωνία και αν, επιπλέον, από το δημοψήφισμα δεν προκύψει ένα ισχυρό «ναι» για την Ελλάδα στην

Ευρώπη, σε μία εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, θα ξεσπάσει ο Αρμαγεδδών.
Αυτή είναι η αλήθεια. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την κρύβει και να κρύβεται.
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Με δυνατότητα καθυστέρησης η κατάταξη
στρατευσίμων λόγω δημοψηφίσματος

Αλλάζει η ημερομηνία κατάταξης των στρατευσίμων που προέρχονται από ανα-
βολές υγείας και καλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με τη 2015 Δ'
ΕΣΣΟ, λόγω της προκήρυξης του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου και

προς διευκόλυνση της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματός τους.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, «οι στρατεύσιμοι της 2015 Δ΄ΕΣΣΟ που προέρχον-

ται από αναβολές υγείας προσκαλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς, την

Τετάρτη 08 και Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 αντί την Τετάρτη 01 και Πέμπτη 02 Ιουλίου
2015».

Τα δελτία κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της υπ΄αριθμόν 41/2015
ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΣΛ/2ο, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ΄ αυτών αναγραφόμενες ημερομ-
ηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως -χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από
στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως:

Η 01 Ιουλίου 2015 με την 08 Ιουλίου 2015.
Η 02 Ιουλίου 2015 με την 09 Ιουλίου 2015.
Όλες οι στρατιωτικές αρχές, εφόσον παρουσιασθούν ενώπιον τους στρατεύσιμοι

υποχρεούμενοι με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ, είναι εξουσιοδοτημένες να προβαίνουν αυτεπαγ-
γέλτως σε αλλαγή των επί των Δελτίων Κατατάξεως αναγραφόμενων ημερομηνιών,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Διευκρινίσεις για την κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό
«Οι καλούμενοι στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2015 Δ΄ΕΣΣ0, υπόχρεοι για κατάταξη

από 6 έως 9 Ιουλίου 2015, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο δημο-
ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρουσιάζονται, με
την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική
αρχή, για να εκτιμηθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας (άρθρο 31 παρ.4 Ν.3421/05)
και να κατατάσσονται, χωρίς συνέπειες, εντός δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα
ημερομηνία κατάταξης», ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ.

Το κέντρο κατάταξης (Ν.Β. ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ), σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθ-
εί η ως άνω διαδικασία, θα εκτιμά τους λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, κάνοντας δεκ-
τούς για κατάταξη τους παραπάνω, εφόσον αυτοί παρουσιάζονται εντός διημέρου από
την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά
τόπους στρατολογικές υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.stratologia.gr/, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΝ.

Διευκρινίσεις για την κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία 
Αλλάζει επίσης η ημερομηνία κατάταξης των στρατευσίμων που προέρχονται από

αναβολές για λόγους υγείας και καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με
τη 2015 Δ ΕΣΣΟ, λόγω της προκήρυξης του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου και
προς διευκόλυνση της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος τους.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, «η ημερομηνία κατάταξης των συγκεκριμένων στρ-
ατευσίμων μεταφέρεται στις 8 Ιουλίου 2015 αντί της 1 Ιουλίου 2015

Τα δελτία κατάταξης που έχουν ήδη εκδοθεί, θεωρούνται ισχύοντα και η επ΄ αυτών
αναγραφόμενη ημερομηνία κατάταξης αντιστοιχίζεται αυτοδικαίως -χωρίς να απαιτείται
η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως: Η 01 Ιουλίου 2015 με την 08 Ιου-
λίου 2015.

Οι λοιποί στρατεύσιμοι, υπόχρεοι για κατάταξη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015, μπορούν,
εφόσον επιθυμούν, να παρουσιάζονται, με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης, σε
οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή, για να εκτιμηθούν λόγοι αντικειμενικής
αδυναμίας (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν.3421/2005) και να κατατάσσονται, χωρίς συνέπειες,
εντός δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης. 

Σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία, η 124 Πτέρυγα Βασικής
Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) θα εκτιμά η ίδια λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, κάνοντας
δεκτούς για κατάταξη τους παραπάνω, εφόσον αυτοί παρουσιάζονται εντός διημέρου
από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Εξάλλου από το ΓΕΣ διευκρινίσθηκε ότι όσοι εξ αναβολής υγείας στρατεύσιμοι της
2015 Δ΄ΕΣΣΟ παρουσιαστούν στις μονάδες Κατατάξεως την 1η και 2α Ιουλίου 2015, θα
γίνονται δεκτοί για κατάταξη σύμφωνα με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες. Σημειώνεται
ότι το ΓΕΣ εξέδωσε αντίστοιχη ανακοίνωση για τους στρατεύσιμους από αναβολές για
λόγους υγείας.

Η Γερμανία δεν εξετάζει νέα ελληνικό
πρόγραμμα πριν το δημοψήφισμα

Μόνο μετά το δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου θα εξεταστεί σοβαρά η
πρόταση της ελληνικής

κυβέρνησης για νέο πρόγραμμα στήριξης,
όπως αποφάσισαν Άνγκελα Μέρκελ και
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να
εξετάσει τη νέα ελληνική πρόταση για τρίτο
πρόγραμμα στήριξης πριν το δημοψήφισμα
της Κυριακής, διαμήνυσε η καγκελάριος
Άνγκελα Μέρκελ σύμφωνα με το πρακτορείο
Bloomberg, μετά τη συνάντηση που είχε με
τον Σοσιαλδημοκράτη αντικαγκελάριο
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ ώστε να καθοριστεί η
στάση του Βερολίνου.

Η κίνηση της γερμανικής πλευράς
ουσιαστικά προεξοφλεί πως στο σημερινό Eurogroup αλλά και έως την Κυριακή δεν θα
υπάρξει οριστική απόφαση για το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για νέο, 2ετές
πρόγραμμα στήριξης από τον μηχανισμό ESM.

Επίσης, το Βερολίνο ουσιαστικά πετά το πολιτικό μπαλάκι στην Αθήνα, με δεδομένο
ότι πλέον θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα δημοψήφισμα το οποίο οι εταίροι έχουν
θέσει στο πλαίσιο του «ευρώ ή δραχμή».

Και η Αθήνα πάντως φαίνεται να επιμένει στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθώς,
όπως αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση, η ελληνική πλευρά από την πρώτη
στιγμή είχε ξεκαθαρίσει πως η απόφαση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος δεν αποτελεί
το τέλος αλλά τη συνέχεια της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους για τoν ελληνικό
λαό.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Αθήνα φαίνεται να μην υποχωρεί από το δημοψήφισμα αλλά
και ούτε από τη γραμμή του «Όχι».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

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.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (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 εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
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
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

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  δδιιάάφφοορρ--
εεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόόκκρρ--
εεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη
εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι
ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  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



16-θριάσιο Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015


