
TToo  δδιιάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  κκ..
ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγοούύ  μμααςς

έέκκααννεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααννήή--
σσυυχχοουυςς  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν

ΔΔήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΓΓ..
ΠΠααττοούύλληη  ,,

ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς
ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..  κκααιι  μμέέλλοουυςς
ττηηςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς

φφοορρέέωωνν  κκααιι
οορργγααννώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττηη
σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΝΝΑΑΙΙ  σσττοο  

δδηημμοοψψήήφφιισσμμαα

ΚΚααρρααμμααννλλήήςς::  ΤΤοο
««όόχχιι»»  εείίννααιι  ττοο
ππρρώώττοο  ββήήμμαα

ππρροοςς  ττηηνν  έέξξοοδδοο
ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη

ΕΕΚΚΤΤ::  ΗΗ  ρρεευυ--
σσττόόττηητταα  ττωωνν
ττρρααππεεζζώώνν  θθαα

εεξξααρρττηηθθεείί
ααππόό  

ττοο  δδηημμοοψψήή--
φφιισσμμαα

ΣΣττόόχχοοςς  νναα  μμηηνν  αακκιιννηηττοοπποοιιηηθθ--
οούύνν    τταα  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόόρραα
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  λλόόγγωω  ττηηςς
έέλλλλεειιψψηηςς  κκααυυσσίίμμωωνν  δδηηλλώώννεειι

οο  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΟΟιικκοοννοομμάάκκηηςς  
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««ΗΗ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττοο
ΤΤμμήήμμαα  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροο--

σστταασσίίααςς  μμεε  όόλλαα  τταα  δδιιααττιιθθέέ--
μμεενναα  μμέέσσαα,,  εείίννααιι  σσττηηνν

υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς
ππρροοσσππάάθθεειιααςς»»

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση Συντο-
νιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

ΤΤσσίίππρρααςς::  ΜΜεε  ««ΝΝααιι»»
μμέέννωω  ωωςς  ««θθεεσσμμιικκόόςς

εεγγγγυυηηττήήςς»»  κκααιι
««κκιιννώώ  ττιιςς  

ααππααρρααίίττηηττεεςς  
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς»»

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ααππόό  ττοουυςς  
ττρρααππεεζζοοϋϋππααλλλλήήλλοουυςς

ΟΟΤΤΟΟΕΕ::  ΝΝαα  ααπποοσσυυρρθθεείί  ττοο  δδηημμοοψψήήφφιι--
σσμμαα,,  ««ννααιι»»  σσττηηνν  εευυρρωωππααϊϊκκήή  πποορρεείίαα

Σ�ë. 7Óåë. 5

ΗΗ  χχώώρραα  χχρρεεοοκκοοππεείί,,  οο
ππρρόόεεδδρροοςς
ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ
ααύύξξηησσεε  ττοο
μμιισσθθόό  ττοουυ  

σστταα  228800..000000
εευυρρώώ!! Óåë. 4

Γεννηματά: Πρόκληση η
παραμονή Καμμένου

στο υπ. Άμυνας

ΤΤοο  ππρρααγγμμααττιικκόό
εερρώώττηημμαα  ττηηςς  

ΚΚυυρριιαακκήήςς
Óåë. 13

Óåë. 11

Óåë. 13

Óåë.  11Óåë.  3
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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
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Παρασκευή 3 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
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2015 
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΤΙΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ 
ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. 
ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 ΜΕ 7 ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.

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

«Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας με όλα τα διατιθέμενα μέσα, είναι
στην υπηρεσία της συνολικής προσπάθειας»
Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2015,
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο
της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα), συνεδρία-
ση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-
κής Προστασίας (ΣΟΠΠ) με θέματα: α)
την εφαρμογή μέτρου απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμο-
νής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,
δάση και ευπαθείς περιοχές κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής
περιόδου και, β) το σχεδιασμό και δρά-
σεις πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδή-
λωση σεισμικών φαινομένων.

Το ΣΟΠΠ επαναβεβαίωσε συγκεκρι-
μένα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας οχημάτων και παραμονής εκδρο-
μέων στη Δυτική Αττική, όπως εμφ-
αίνονται στο Παράρτημα, και τη
δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μερών στο συντονισμό και τη συνεργασία για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού
αποτελέσματος. Επίσης, συζητήθηκαν μέτρα και δράσεις για τη διαχείριση σεισμικών κινδύνων και των συνεπειών
τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να τονίσω και να διαβε-
βαιώσω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με όλα τα διατιθέμενα μέσα,
είναι στην υπηρεσία της συνολικής προσπάθειας ».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από το γραφείο του Γ.Γ.Π.Π., ο κος Καβέτσος Δημοσθένης,  η Εντεταλμένη Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής  κα Ιωάννα Τσούπρα, από την Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
(Δ9) ο κος Οικονόμου Μελέτιος, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ο Αναπ-
ληρωτής Προϊστάμενος κος Αναστάσιος Χαχλάκης και η κα Ειρήνη Στεβή, ο κος Σπύρος Κόλλιας, η κα Κατερίνα Συκά,
ο Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κος Νικόλαος
Πέππας. Από τη ΔΑΕΦΚ ο κος Σαριδάκης Άγγελος, από τον Ο.Α.ΣΠ., ο κος  Κερπέλης Πλούταρχος. Από  την Περιφ-
ερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ο κος Αναστάσιος Σερέφογλου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η κα Νίκα Ελένη
και ο κος Γεώργιος Κιαχόπουλος από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Υγιεινής. Ακόμη συμμετείχαν από το
Δήμο Ασπροπύργου ο κος Κωνσταντινίδης Αβραάμ και η κα Βερούτη Ελένη, από το Δήμο Ελευσίνας οι κ.κ. Τσάτσης
Δημήτριος, και ο κος Χρηστίδης Αναστάσιος, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο Προϊστάμενος της Διεύθυ-
νσης Πολιτικής Προστασίας κος Μώκος Βασίλειος. 

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν από τη Διοίκηση Π.Υ. Δυτικής Αττικής, ο Διοικητής κ. Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, από το
10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών  ο Υποδιοικητής κ. Κούτρας Νικόλαος και ο κ. Γερασόπουλος Δημήτριος, από την
1η ΕΜΑΚ ο Διοικητής κ Κολοκούρης Στέφανος και ο κ Κολοβός Ιωάννης, από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Μεγάρων ο
κ Δημήτριος Πατράκης, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών ο κ Γκουρνέλος Αθανάσιος. Επίσης συμμετείχαν
αξιωματικοί των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυ-
νσης Δυτικής Αττικής κ. Κοσσυβάκης Ηλίας, από την Τροχαία Ελευσίνας ο Διοικητής κ. Κατσουλάκης Εμμανουήλ και
ο Υπ/κτης κ Παπανικολάου Βασίλειος, από την Τροχαία Αιγάλεω ο Διοικητής κ. Μανούσος Βαλσαμάκης,από την
Τροχαία Αττικής οδού ο κ Βασιλάκης, από το Αστυνομικό Τμήμα Βιλλίων ο κ.Σιαπέρας Ζώης. Από την Σχολή Πυρο-
βολικού ο Αντ/χης  κ. Μπούνος Θεοχάρης, από την 112  Πτέρυγα  Μάχης ο κ Τσιακόβης Γεώργιος. Έλαβαν μέρος
ακόμα  από τη Δ/νση Δασών Δυτικής  Αττικής ο κ Γκάτσης Χρήστος, από το Δασαρχείο Μεγάρων η κα Φράγκου Σωτ-
ηρία, ο κ. Βασιλείου Βασίλειος και ο κ Παρασκευόπουλος Παναγιώτης και από το Δασαρχείο Πάρνηθας ο κ Θεοχάρ-
ης Αντώνιος, Συμμετείχαν  στελέχη τόσο από τις εταιρίες  Ολυμπία Οδός Α.Ε. ο κ. Πρόκος Αθανάσιος,  από την ΕΥΔΑΠ
ο κ. Δίμτσας Γεώργιος, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ελευσίνας η κα Νταϊάκη Βασιλική. Από τις Εθελοντικές
Οργανώσεις της περιοχής  ήταν παρόντες οι κ.κ. Ρήγας Μελέτης και Πεντεφούντη Κατερίνα από τον Αθλητικό Όμιλος
«ΚΟΥΡΟΣ», από το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου οι κ.κ. Καλυμνάκης Ιωάννης, και ο κ. Μπελεβράτης Σταύρ-
ος. 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

1.ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ  ΟΡΟΣ: Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οδών που οδηγούν στο Ποικίλο Όρος, από την δύση
μέχρι την ανατολή του ηλίου. Τις υπόλοιπες ώρες,  αστυνόμευση αυτών.

2.ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ: Αστυνόμευση, και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αποκλεισμός, στις εξής θέσεις: Σταυρός
(Κινέτας), Καβαλάρη, Χάνι Ντουράκο (Αλεποχωρίου), Χάνι προς ΟΤΕ, Μάζι προς Αέρα, Βαθύ Πηγάδι, Γκούρα, Σώρα,
Καμαράκι.

3.ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ: Αστυνόμευση και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αποκλεισμός, στις εξής θέσεις: Διασταύρ-
ωση οδών Κανδήλι προς Ραντάρ και Αγία Τριάδα- Μελετάκι, Παναγία Κούτσιθι προς Γάκη, Παλαιοκούντουρα προς
Πατέρα, Ψάθα προς Μεγάλο Βαθυχώρι - Πύργους, Αλεποχώρι προς παλαιό δρόμο Αλεποχωρίου - Ψάθας, Λούμπα,
Βένιζα προς Μικρό Βαθυχώρι, Μεγάλο Κρύφτη, Πεδίο βολής προς Μικρό Κρύφτη, Μπότζικα, Καλύβια Πάνου, Ασκαλί.

4.ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ: Απαγόρευση κυκλοφορίς: 
Α.- Στο δρόμο που οδηγεί στο όρος Κιθαιρώνα
Β.- Στο δασικό δρόμο που οδηγεί στη θέση Λίστι του Πόρτο – Γερμενού Βιλλίων 

Αττικής.
Γ.- Στο δασικό δρόμο που οδηγεί στη θέση Γκούρα Βιλλίων. &
Δ.- Στο δασικό δρόμο που οδηγεί στο Μεγάλο και το Μικρό Βαθυχώρι Ψάθας – Βιλλίων 

Αττικής.
5.ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ: Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη Λ. Πάρνηθας του Δήμου Αχαρνών από το ύψος του

τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο. Επίσης στη διασταύρωση της Ε.Ο. Φυλής – Δερβενοχωρίων με την οδό που
οδηγεί στην Μονή Κλειστών του Δήμου Φυλής, απαγεορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Δερ-
βενοχώρια.

6.ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Απαγόρευση κυκλοφορίας (πλην κατοίκων) της παρόδου της οδού
Γκιόκα, στη Βορειοδυτική περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας, που οδηγεί στην κορυφή του λόφου του
Αγίου Νικολάου.
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Τα προβλήματα ρευστότητας, αναγκά-
ζουν τον Δήμο Ασπροπύργου να ανα-
στείλει την κίνηση των απορριμματοφ-

όρων, λόγω έλλειψης καυσίμων.

ΟΔ ή μ α ρ χ ο ς
Ασπροπύρ-
γου,  κ. Νικό-

λαος Μελετίου, προέ-
βη στην ακόλουθη
δήλωση - έκκληση
προς τους Δημότες:

«Με δεδομένα τα
προβλήματα που δια-
μορφώθηκαν, εξαιτίας
των κρίσιμων συνθη-
κών, στις οποίες περ-
ιήλθε η Χώρα, απε-
υθύνω έκκληση προς
όλους τους Ασπρ-
οπύργιους, το τριήμε-
ρο 3-5 Ιουλίου, να μην αποθέτουν τα οικιακά απορρίμματα στους κάδους. Και τούτο,
διότι, τα προβλήματα ρευστότητας, αναγκάζουν τον Δήμο να αναστείλει την κίνηση των
απορριμματοφόρων, λόγω έλλειψης καυσίμων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της εποχής, σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες, η
διατήρηση των οικιακών σκουπιδιών, για το διάστημα αυτό, στις αυλές και τους ελεύθ-
ερους χώρους των κατοικιών μας, θα προφυλάξει την πόλη από πληθώρα προβλημά-
των, που μπορεί να προκαλέσει η σίγουρη υπερχείλιση των κάδων.

Όλοι μαζί, με ενότητα, ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα, ας αντιμετωπίσουμε
τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που ανέκυψαν, και με αίσθημα ευθύνης, έναντι της
Πατρίδας και των Νέων, ας είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, μεθοδικά και ομαδικά, για
την ανάταση της Πατρίδας και του Έθνους». 

«Όσοι, καλοπροαίρετα, νομίζουν ότι ψηφίζοντας
‘’όχι’’ την Κυριακή ενισχύουν τη διαπραγματευτική
θέση της χώρας, σφάλλουν (...) η επικράτηση του

‘’όχι’’ θα ερμηνευθεί από όλους, σε όλον τον κόσμο, ως
επιλογή αποχώρησης από την καρδιά της Ευρώπης. Θα
είναι το πρώτο βήμα προς την έξοδο»

«Το ''όχι'' είναι το πρώτο βήμα προς την έξοδο από την
Ευρώπη. Η έξοδός μας από την Ευρώπη θα συνεπαγό-
ταν αδιανόητα μεγαλύτερο κόστος και θυσίες» προειδο-
ποίησε ο Κώστας Καραμανλής σε δήλωση – παρέμβασή
του. 

Ο πρώην πρόεδρος τη ΝΔ ανέτρεξε στην ελληνική ιστο-
ρία, σημειώνοντας ότι όποτε αντιμετωπίσαμε με ομο-
ψυχία ψυχραιμία και ενότητα μια κρίση επιτύχαμε ως
έθνος, ενώ όποτε πρυτάνευσε ο διχασμός και η απερισ-
κεψία προέκυψαν συμφορές. «Μια τέτοια ιστορική πρόκ-
ληση αντιμετωπίζουμε σήμερα» είπε. 

«Η παραμονή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν επι-
βάλλεται μόνο για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους,
αφού τυχόν έξοδός μας από αυτήν θα συνεπαγόταν
αδιανόητα μεγαλύτερο κόστος και θυσίες, πρωτίστως
από τους πιο αδύναμους. Επιβάλλεται, πάνω από όλα,
για λόγους εθνικούς» υπογράμμισε ο Κώστας Καραμαν-
λής. 

Όπως εξήγησε ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, το διεκύβε-
υμα για την Ελλάδα είναι ότι «εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου
εκθέτουμε τη χώρα μας σε κινδύνους. Και αυτό δεν πρέ-
πει να γίνει με κανέναν τρόπο».

«Όσοι, καλοπροαίρετα, νομίζουν ότι ψηφίζοντας ‘’όχι’’
την Κυριακή ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της
χώρας, σφάλλουν. Και σφάλλουν σοβαρά. Διότι η επι-
κράτηση του ‘’όχι’’ θα ερμηνευθεί από όλους, σε όλον τον
κόσμο, ως επιλογή αποχώρησης από την καρδιά της

Ευρώπης. Θα είναι το
πρώτο βήμα προς
την έξοδο» τόνισε.

Στο μεταξύ, με ανα-
κοίνωσή - παρέμβα-
σή του το ίδρυμα
«Κωνσταντίνος Καρ-
αμανλής» τάσσεται
ανοιχτά υπέρ του
«ΝΑΙ» στο δημοψήφι-
σμα της 5ης Ιουλίου.

Η δήλωση του
Κώστα Καραμανλή
αναλυτικά: 

« Ε λ λ η ν ί δ ε ς ,
Έλληνες,

Έρχονται κάποιες
στιγμές στις οποίες
διακυβεύονται πάρα

πολλά, μέσα σε λίγες μέρες. Όποτε τέτοιες ιστορικές
προκλήσεις τις αντιμετωπίσαμε με ομοψυχία και ψυχρ-
αιμία, επιτύχαμε ως Έθνος. Αντίθετα, όποτε πρυτάνευσε
η απερισκεψία και ο διχασμός υποστήκαμε συμφορές. Η
πρόσφατη ιστορία μας του 20ου αιώνα περιέχει επαρκή
παραδείγματα και των δύο εκδοχών.

Μία τέτοια ιστορική πρόκληση αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Και η έκβαση της θα εξαρτηθεί από την δική μας επιλογή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμφίβολα, έχει πολλές
αδυναμίες στη λειτουργία της. Και, προφανώς, οι εταίροι
μας έκαναν σφάλματα σοβαρά στην αντιμετώπιση της
κρίσης. Βεβαίως, λάθη κάναμε και εμείς. Και οι οδυνηρές
συνέπειες αυτών των λαθών έχουν επιβαρύνει πολλούς
συμπολίτες μας. Όμως, η πραγματικότητα αυτή δεν μετα-
βάλλει τη ζωτική ανάγκη της συμμετοχής της Ελλάδας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, ακόμη περισσότερο, στο
σκληρό πυρήνα της Ευρώπης.

Η παραμονή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν επι-
βάλλεται μόνο για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους,
αφού τυχόν έξοδός μας από αυτήν θα συνεπαγόταν
αδιανόητα μεγαλύτερο κόστος και θυσίες, πρωτίστως
από τους πιο αδύναμους. Επιβάλλεται, πάνω από όλα,
για λόγους εθνικούς.

Όποιος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτή τη δύσκολη
και ασταθή γειτονιά του κόσμου, όπως όλοι εμείς οι
Έλληνες, ξέρει από μικρό παιδί ότι η εθνική ασφάλεια
πρέπει να είναι το υπέρτατο κριτήριο των αποφάσεών
μας.

Μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μαζί σας, όχι γιατί έχω
οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη. Το τελευταίο που
επιθυμώ είναι να εμπλακώ σε κομματικούς ανταγωνι-
σμούς και διαμάχες. Αισθάνομαι όμως την υποχρέωση να
σας πω, όπως πάντα, την αλήθεια.

Εξωθώντας την Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου
εκθέτουμε τη χώρα μας σε κινδύνους. Και αυτό δεν πρέ-
πει να γίνει με κανέναν τρόπο. Όσοι, καλοπροαίρετα,
νομίζουν ότι ψηφίζοντας ‘’όχι’’ την Κυριακή ενισχύουν τη
διαπραγματευτική θέση της χώρας, σφάλλουν. Και σφάλ-
λουν σοβαρά. Διότι η επικράτηση του ‘’όχι’’ θα ερμηνευθ-
εί από όλους, σε όλον τον κόσμο, ως επιλογή αποχώρη-
σης από την καρδιά της Ευρώπης. Θα είναι το πρώτο
βήμα προς την έξοδο.

Πιστεύω βαθιά ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Πιστεύω
ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ενωμένης
Ευρώπης. Και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αποφ-
ασιστικά.

Την Κυριακή λέμε ΝΑΙ στην Ευρώπη. Με σύνεση, με
ενότητα, με εθνικό φρόνιμα, με σεβασμό στις θυσίες των
Ελλήνων.»

Καραμανλής: Το «όχι» είναι το πρώτο βήμα
προς την έξοδο από την Ευρώπη

Κομισιόν: Τώρα είναι η ώρα για τον
ελληνικό λαό να καθορίσει το μέλλον του
Φρένο σε άλλες συζητήσεις - Θα λάβουμε
υπόψη την έκβαση του δημοψηφίσματος

«Τώρα είναι η ώρα
για το ελληνικό λαό
να καθορίσει το

μέλλον του» επισήμανε
την Πέμπτη για το δημο-
ψήφισμα της 5ης Ιουλίου
ο εκπρόσωπος της Κομι-
σιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. 

«Δεν θα υπάρξουν
άλλες συζητήσεις για
συμφωνία μέχρι το δημο-
ψήφισμα, θα περιμένουμε
την έκβασή του και θα τη
λάβουμε υπόψη» τόνισε.

Ο κ. Σχοινάς διαβεβαίω-
σε ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ «έχει στο νου του τον ελληνικό
λαό».

Κληθείς εξάλλου να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε σε
σύσκεψη του ΕΛΚ πως Κομισιόν και Αθήνα είχαν απόκλιση μέτρων μόλις 60 εκατ. ευρώ
για την επίτευξη συμφωνίας, ο έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε εμμέσως την πληρ-
οφορία αυτή, λέγοντας μεν ότι «δεν θα σχολιάσω, η σύσκεψη ήταν κεκλεισμένων των
θυρών», πρόσθεσε όμως ότι «ο κ. Γιούνκερ έχει πει ότι ήμασταν κοντά σε συμφωνία
όταν η ελληνική κυβέρνηση εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». 

«Η συμφωνία αφορά και μεταρρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές όχι μόνο φόρους»
ανέφερε με νόημα. 

«Η Ελλάδα δεν έχει θέση στην ευρωζώνη αν πει ‘όχι’ στο δημοψήφισμα (…) το δημο-
ψήφισμα θα τη βάλει σε πολύ δύσκολη θέση» δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος του
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.
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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

Ποτάμι: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το
κράτος ως προπαγανδιστική μηχανή

Ηκυβέρνηση μετατρέπει τη δημόσια διοίκηση σε φέουδο που επιστρατεύε-
ται υπέρ του «όχι», καταγγέλλει Το Ποτάμι, κάνοντας λόγο για «ολοκληρ-
ωτική νοοτροπία».

«Η κυβέρνηση υπό το κράτος απόλυτου πανικού, δεν διστάζει να μετατρέπει τη
δημόσια διοίκηση, που πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, σε φέουδο της επι-
στρατεύοντας την υπέρ του "όχι". Πρόκειται για τυπικό δείγμα της ολοκληρωτικής
νοοτροπίας που διακατέχει τους κυβερνώντες».

Ως παραδείγματα, το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη παραθέτει την ανάρτηση
πανό υπέρ του «όχι» στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τη συγκέντρωση
υπέρ του «όχι» που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του υπουργείου με κεν-
τρικό ομιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ.Κατρ-
ούγκαλο. 

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα καταγγέλλει ακόμα την κίνηση της γενικής γραμ-
ματέα Ισότητας των Φίλων, Φωτεινή Κούβελα, η οποία εξέδωσε δελτίο Τύπου τη
Δευτέρα 29 Ιουνίου, κατόπιν ημερίδας της ΓΓΙΦ που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ,  καλώντας τις γυναίκες να
ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα.

Το Ποτάμι αναφέρεται ακόμα στην επίσημη, κρατική ιστοσελίδα για το δημοψήφ-
ισμα, η οποία λειτουργεί με πόρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας.

«Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό για την διενέργεια του δημοψηφίσματος κ. Βούτση και ζητάμε να πάψει αμέσως να
χρησιμοποιεί τον κρατικό μηχανισμό ως φέουδο με σκοπό την επιρροή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος»
καταλήγει Το Ποτάμι

Μέχρι την επαναλειτουργία των τραπεζών
Δωρεάν ψωμί σε συντα-

ξιούχους, ανέργους,
πολύτεκνους, απόρους

από τον «Βενέτη»

Από , Παρασκευή, ο Φούρνος Βενέτη προχωρά σε
προσφορά δωρεάν ψωμιού σε συνταξιούχος,
ανέργους, πολύτεκνους και άπορους.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή, σε όλα τα καταστήματα
Βενέτη, συνταξιούχοι, άποροι, άνεργοι και πολύτεκνοι (οι
τελευταίοι με επίδειξη σχετικής ταυτότητας) θα μπορούν
να προμηθευτούν δωρεών ψωμί.

Η προσφορά αυτή θα ισχύσει μέχρι να επαναλειτο-
υργήσουν οι τράπεζες και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση
στην αγορά. 

Τα είδη ψωμιού που θα προσφερθούν δωρεάν είναι η
φρατζόλα πολυτελείας, το χωριάτικο χειροποίητο, η φρατ-
ζόλα Πετρόμυλου και το χωριάτικο με σουσάμι. Τα ψωμιά
θα προσφέρονται όλη μέρα, μέχρι εξαντλήσεως ημερη-
σίων αποθεμάτων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι η Βενέτης
«προβαίνει σε αυτή τη δραστική κίνηση  με στόχο να
ενισχύσει τις ευπαθείς και αδύναμες κοινωνικές ομάδες,
βοηθώντας τους συνανθρώπους μας να μη στερηθούν
ένα προϊόν πρώτης ανάγκης για το ελληνικό τραπέζι
όπως το ψωμί, τη δύσκολη αυτή στιγμή».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και τέσσερα χρόνια τα καταστή-
ματα Βενέτη, προσφέρουν καθημερινά μετά τις 22.00,
δωρεάν τα προϊόντα ημέρας που έχουν περισσέψει, σε
όσους έχουν ανάγκη.

Η χώρα χρεοκοπεί, ο πρόε-
δρος των ΕΛΠΕ αύξησε το

μισθό του στα 280.000 ευρώ!

Ηαπόφαση ελήφ-
θη στη Γενική
Συνέλευση των

ΕΛΠΕ στις 25 Ιουνίου,
στην οποία πλειοψηφεί
μετοχικά το ελληνικό
Δημόσιο, που εκπροσω-
πείται από τον ίδιο

Θύελλα αντιδράσεων
έχει πυροδοτήσει η απόφ-
αση του προέδρου των
ΕΛΠΕ (όμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια) Στάθη Τσοτσο-
ρού να αυξήσει τις ετήσιες
αποδοχές του στα 280.000 ευρώ την ώρα που η χώρα
βρίσκεται στο «και πέντε» για χρεοκοπία. 

Η προκλητική για την κοινή γνώμη απόφαση αύξηση
των ετήσιων αποδοχών του κατά 110.000 ευρώ έχει προ-
καλέσει σωρεία σχολίων στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά
δίκτυα. Η δικαιολογία του προέδρου των ΕΛΠΕ είναι ότι
αναλαμβάνει άλλες δυο θέσεις που έχουν εκτελεστικό
χαρακτήρα. 

Η απόφαση ελήφθη στη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ
στις 25 Ιουνίου, στην οποία πλειοψηφεί μετοχικά το
ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον ίδιο. 

Τον κ. Τσοτσορό επέλεξε για τη θέση του προέδρου ο
αρμόδιος υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
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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 καθο-
ρίζει και συνιστά το σεβασμό των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά
με Τραπεζική Αργία: 

Στο πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης των κατοίκων της Δυτικής Αττικής σχετικά με
όσα ισχύουν κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, κατόπιν πρωτοβουλίας
του  Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, εκδόθηκε σχετικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.
Σήμερα, κοινοποιείται (συνημμένο) η επικαιροποιημένη έκδοση που βασίζεται στις

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τις ανα-
κοινώσεις και τα δελτία τύπου των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων.

Επισημαίνεται ότι η άρνηση πληρωμής με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εκτός του
ότι είναι μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς, συνιστά
ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30-6-2015 (ΦΕΚ 66Α/30-6-2015).

Δύο συλλήψεις για παιδική πορ-
νογραφία μέσω Διαδικτύου

Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 32 και 38 ετών με την κατηγορία της κατοχής
και διακίνησης παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου προχώρησε η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες για άλλα τέσσερα

άτομα, 24, 30, 37 και 50 ετών, στο πλαίσιο συντονισμένης έρευνας με την κωδική ονο-
μασία «RINA», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές και

άλλων χωρών.
Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 18 μέχρι και 25 Ιουνίου 2015 διεξήχθη-

σαν νομότυπες έρευνες σε περιοχές των νομών Πέλλας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρ-
νανίας, Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα σπίτια των έξι εμπλεκομένων.

Συνολικά κατασχέθηκαν δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έξι εσωτερικοί σκληρ-
οί δίσκοι και ένας ακόμα ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες, οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι δικογραφίες, θα υποβ-
ληθούν αρμοδίως.

Μείωση 30%-40% στις κρατήσεις
στον τουρισμό τις τελευταίες ημέρες

Τις τελευταίες
ημέρες κατα-
γ ρ ά φ ε τ α ι

μείωση κατά μέσο
όρο 30% - 40% στη
ροή των κρατή-
σεων, σε σύγκριση
με τα αντίστοιχα
περυσινά επίπεδα,
άρα έχουμε μείωση
36.000 έως 48.000
κρατήσεων κάθε
μέρα, επισημαίνει ο
Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς
Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρή-
σεων (ΣΕΤΕ). 

Υπό την προϋπόθεση ότι μετά το δημοψήφισμα, η χώρα θα επιστρέψει σε φυσιολογι-
κούς ρυθμούς και θα επαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι υπάρχει
ακόμα το χρονικό περιθώριο για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος των τελευταίων ημε-
ρών, προσθέτει.

Ειδικότερα, σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε χθεσινή δήλωση του
προέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Α. Ανδρεάδη, σχετικά με τη μείωση του ρυθμού των
κρατήσεων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων διευκρίνισε τα εξής:

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των Τour Operators, οι κρατήσεις της χώρας μας,
αυτή την περίοδο, πέρυσι, κυμαίνονταν στο επίπεδο των 120.000 επισκεπτών καθημε-
ρινά. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μείωση κατά μέσο όρο 30% - 40% στη ροή
των κρατήσεων, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, άρα έχουμε μείωση
36.000 έως 48.000 κρατήσεων κάθε μέρα.»

» Με την προϋπόθεση ότι μετά το δημοψήφισμα, η χώρα θα επιστρέψει σε φυσιολο-
γικούς ρυθμούς, θα επαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα και θα αποκατασταθεί η
εικόνα μας στο εξωτερικό, εκτιμάται ότι υπάρχει, ακόμα, το χρονικό περιθώριο, ώστε ο
ρυθμός των κρατήσεων να επιταχυνθεί και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος των τελευ-
ταίων ημερών».

To διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού μας
έκανε περισσότερο ανήσυχους για το μέλλον

Δήλωση του Γ. Πατούλη ,
Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. και μέλους της πρωτοβουλίας φορέων και

οργανώσεων για τη στήριξη του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα

Οκ. Πρωθυπουργός με το νέο διάγγελμα που
απηύθυνε στον ελληνικό λαό επιβεβαίωσε ότι
την Κυριακή οι πολίτες θα προσέλθουν στην

κάλπη για να ψηφίσουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε ένα κείμενο που
πλέον δεν ισχύει και για το οποίο η Ελληνική
Κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει τις αντιπροτάσεις της.

Ο κ. Πρωθυπουργός ομολογεί με τον τρόπο αυτό
έμμεσα ότι η διενέργεια του δημοψηφίσματος δεν είναι
μια πράξη που διευκολύνει την εθνική προσπάθεια,
αλλά εξυπηρετεί απλά κομματικές σκοπιμότητες. 

Αυτά που δεν μας είπε ο κ. Πρωθυπουργός στο
διάγγελμά του , είναι

· Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες και οι πολίτες
θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των
μισθών και των συντάξεων τους, στο σύνολο των
καταθέσεων τους , χωρίς να είναι αναγκασμένοι να
συνωστίζονται σε ουρές ντροπής μπροστά από τα
ΑΤΜ.

· Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος,
προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά και οι επιχειρήσεις; 

· Με ποιες ενέργειες θα αποκατασταθεί η εικόνα ομαλότητας στη χώρα και την
αγορά, ώστε να μην χαθεί οριστικά και αμετάκλητα η τουριστική περίοδος; 

· Με ποιο τρόπο εγγυάται τις καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες,
όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι από σήμερα η χώρα έχει χρεοκοπήσει και οι εγγυήσεις των
Τραπεζών δεν επαρκούν για να καλύψουν τα δάνεια που έχουν λάβει από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

· Για ποιο λόγο επιμένει στη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος πάνω σε ένα
διακύβευμα που πλέον δεν ισχύει, όπως ο ίδιος ομολόγησε.

Σε αυτά τα ερωτήματα δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός. Κι αυτό μας καθιστά
περισσότερο ανήσυχους για το μέλλον.

Στα ερωτήματα αυτά όμως θα δώσουν απαντήσεις με την ψήφο τους οι πολίτες. Στις
5 Ιουλίου οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν ΝΑΙ στην παραμονή της χώρας μας στην
Ευρώπη, ΝΑΙ στο ευρώ, ΝΑΙ στην ασφάλεια και σταθερότητα, ΝΑΙ στην ενότητα όλου
του λαού μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΠΕ
2 Ιουλίου 2015

Οπρόεδρος των ΕΛΠΕ κ.Στάθης Τσοτσορός, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με
την αμοιβή του, ανακοινώνει ότι παραιτήθηκε από τα εκτελεστικά του καθήκον-
τα στις εταιρείες ΕΛΠΕ, ΕΚΟ και ΕΚ και από τις σχετικές αποδοχές που είχε

εγκρίνει η ΓΣ των μετόχων της 25-6-2015.
Παραμένει στο ΔΣ ως μη εκτελεστικός πρόεδρος.
Σημειώνει ότι οι αποδοχές στελεχών και εργαζομένων στα ΕΛΠΕ είναι από χρόνια καθ-
ορισμένες βάσει οργανογραμμάτων και εκτελουμένων καθηκόντων. Με βάση αυτές τις
αρχές είχε οριστεί η προηγούμενη αμοιβή του ως εκτελεστικού προέδρου.



6-θριάσιο Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

Standard & Poor's: Μείωση 20% του
ΑΕΠ σε μία τετραετία μετά από Grexit

Οοίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ
της Ελλάδας θα μειωνόταν κατά 20% μέσα σε μία τετραετία, εάν η Ελλάδα έφευγε
από την ευρωζώνη, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Ο οίκος σημειώνει
ότι χωρίς τη στήριξη
του
Ευρωσυστήματος -
την οποία υπολογίζει
στο 70% του
ελληνικού ΑΕΠ - οι
ελληνικές τράπεζες
και το σύστημα
πληρωμών δεν θα
μπορούσαν να
λειτουργήσουν και θα
ήταν κλειστές.

Ένα νέο ελληνικό
νόμισμα θα
υποτιμάτο έναντι του
ευρώ και θα
οδηγούσε σε
διόγκωση της αξίας του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που έχει νόμισμα αναφοράς το ευρώ,
κάτι που θα επιδείνωνε την κατάσταση.

Η υπόλοιπη ευρωζώνη θα ήταν σχετικά προστατευμένη, αν και ένα Grexit θα μπορούσε
πιθανόν να πλήξει τις κεφαλαιαγορές και να προκαλέσει αύξηση των αποδόσεων, ιδιαίτερα για
τις δημοσιονομικά πιο ευάλωτες χώρες της Περιφέρειας

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα»
Γερμανός ΥΠΕΞ: Δεμένα τα χέρια μας για την Ελλά-

δα μέχρι το δημοψήφισμα

Ογερμανός
υπουργός
Ε ξ ω τ ε ρ -

ικών Φρανκ Βέλτερ
Σταϊνμάγερ δήλωσε
ότι τα χέρια της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης
είναι δεμένα μέχρι το
δημοψήφισμα της
5ης Ιουλίου.

Ο Σταϊνμάγερ είπε
ότι η ΕΕ «δεν θα
μπορέσει να κινήσει
τα πράγματα προς
τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση» μέχρι
να βγουν τα αποτε-
λέσματα του δημοψηφίσματος.

Σε δηλώσεις του σε συνεδρίαση του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο γερμανός υπουργός είπε ότι ο ίδιος «δεν είναι πλέον ικανός να απο-
κρυπτογραφήσει τη συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης», σημειώνοντας ότι δεν
είναι σίγουρος εάν και η ελληνική ηγεσία ξέρει πώς θα προχωρήσει μετά την Κυριακή.

Ειδική άδεια για τους εργαζό-
μενους στον ιδιωτικό τομέα

εν όψει Δημοψηφίματος
Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακι-
νούνται, η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 είναι
εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα
ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές.

Ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές θα χορηγηθεί
στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για να
μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για το

Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου έπειτα από απόφαση του
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης κ. Πάνου Σκουρλέτη.

Ειδικότερα όπως προβλέπει η εκλογική νομοθεσία, όλες
οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς
και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται
στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο
προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για
τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο Δημοψήφισμα.

Ο αριθμός
των ημερών
αδείας για τη
μ ε τ ά β α σ η
στον τόπο
άσκησης του
ε κ λ ο γ ι κ ο ύ
δικαιώματος
καθορίζεται με
τον ακόλουθο
τ ρ ό π ο .
Πρώτον για
τους μισθω-
τούς για τους
οποίους εφα-
ρμόζεται καθε-
στώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογι-
κού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρ-
ων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας, β) Σε
όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων,
χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, γ) Σε όσους
μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω
χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον

κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλω-
σή τους δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία
δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών
αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση,
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Δεύτερον για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμό-
ζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α. Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογι-
κού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρ-
ων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β. Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρ-
ων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών,
εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση
υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ. Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας
που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα
με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης,
χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερ-
βαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Σημειώνεται ότι οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες άδει-
ες δεν συμψηφίζονται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

Ζητούν απόσυρση του δημοψηφίσματος
Πέντε διαφοροποιήσεις στους

ΑΝΕΛ για το δημοψήφισμα

Διαφορετ ική
άποψη από
την επίσημη

θέση των Ανεξαρτή-
των Ελλήνων για το
δημοψήφισμα διατ-
υπώνουν πέντε βου-
λευτές: ο Κώστας
Δαμαβολίτης δήλωσε
πως θα ψηφίσει
«ναι» στις 5 Ιουλίου,
ενώ οι Θανάσης
Παπαχριστόπουλος,
Βασίλης Κόκκαλης,
Νίκος Μαυραγάνης
και Δημήτρης Καμμέ-
νος ζητούν απόσυρ-
ση του δημοψηφίσματος.

Μετά τη δήλωσή του ο κ. Δαμαβολίτης διεγράφη από την ΚΟ των ΑΝΕΛ.
Διαβάστε εδώ
Πάντως, ο κ. Μαυραγάνης δήλωσε πως θα ψηφίσει «όχι» σε περίπτωση που το

δημοψήφισμα γίνει κανονικά.
Αναλυτικότερα, ο κ. Μαυραγάνης διατύπωσε την άποψη ότι το δημοψήφισμα θα είναι

νόθο και δεν θα εκφράζεται ανόθευτα και ελεύθερα η λαϊκή βούληση, καθώς ο ελληνικός
λαός καλείται να το πράξει με το πιστόλι στο κρόταφο.

Υποστήριξε ότι ναρκοθετήθηκε το «όχι», ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι παραμένει
μαχητής του όχι, ενώ δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι «η παραμονή στο ευρώ
είναι αδιαπραγμάτευτη».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Κόκκαλης είπε: «Κάνω έκκληση στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και να ακυρώσει το δημο-
ψήφισμα.

» Δεν είχαμε εντολή να κλείσουμε τις τράπεζες και να κουρευτούν οι καταθέσεις».
Ερωτηθείς τι θα ψηφίσει αν τελικά γίνει το δημοψήφισμα, απάντησε ότι  σε καμία

περίπτωση δεν πρέπει να διακυβευτεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας.
«Δίνουμε τη μάχη μέσα στο ευρώ. Δυστυχώς μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ μας δίνουν το

δικαίωμα να μιλάμε για δραχμή» σημείωσε ο κ. Κόκκαλης, διευκρινίζοντας ότι εκφράζει
την προσωπική του άποψη και πως «το κόμμα θα τοποθετηθεί».

«Εγώ εντολή να βγάλω την Ελλάδα από το ευρώ δεν είχα» είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο Μega, o κ. Δαμαβολίτης είπε ότι τώρα που πάμε στην τελική ευθεία, το

ερώτημα είναι όλο και πιο ξεκάθαρα «ευρώ ή δραχμή».
Αν πάμε με όχι στη διαπραγμάτευση και μας πουν και εκείνοι όχι, υπάρχει ο κίνδυνος

να βγούμε από το ευρώ, τόνισε.
Ο κ. Δαμαβολίτης ξεκαθάρισε ότι σέβεται και εκτιμά τον πρόεδρο Πάνο Καμμένο, αλλά

στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει διαφορετική άποψη, την οποία όφειλε να εκφράσει.
Αργότερα, και ο Δημήτρης Καμμένος παρενέβη ζητώντας απόσυρση του δημοψ-

ηφίσματος και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως «η παρ-
αμονή της χώρας στο ευρώ και την ΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτα».

Σε ανακοίνωσή του, την οποία ο βουλευτής ανήρτησε και στο Twitter, ανέφερε πως
μετά την τελευταία επιστολή του πρωθυπουργού για νέο πακέτο «δεν υφίσταται πλέον
κανένα ζήτημα δημοψηφίσματος καθώς σε συνθήκες πόλωσης ο ελληνικός λαός
καλείται να αποφασίσει πάνω σε μία πρόταση των θεσμών που η ίδια η κυβέρνηση την
έχει αποδεχθεί ως βάση διαπραγμάτευσης».
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Στόχος να μην ακινητοποιηθούν  τα απορριμμα-
τοφόρα του Δήμου Φυλής λόγω της έλλειψης
καυσίμων δηλώνει ο Μιχάλης Οικονομάκης 

Σε νέο
π ρ ο γ ρ -
αμματ ι -

σμό δρομο-
λογίων των
οχημάτων του,
προχωρά ο
Δήμος Φυλής,
λόγω της
έλλειψης καυ-
σίμων που έχει
προκύψει στους
Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ
Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, από
την έκτακτη
πολιτική και
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
συγκυρία την
οποία διανύει η
χώρα μας.

«Η αδυναμία
των προμηθευτών  για ανεφοδιασμό με καύσιμα λόγω έλλειψης ρευστότητας, οδηγεί
στην απόφαση μας,  για νέο προγραμματισμό δρομολογίων των απορριμματοφόρων
αλλά και όλων των υπηρεσιακών οχημάτων του, προκειμένου να μη χρειαστεί να ακιν-
ητοποιηθούν. 

Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης του Δήμου είναι η οικονομία και η διαχείριση στα
καύσιμα να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τραβήξουν χειρόφρενο τα απορριμματο-
φόρα και τα οχήματα που εργάζονται στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας» δηλώνει
σχετικά με το ζήτημα ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης ζητώντας
την κατανόηση των συνδημοτών μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ασπρόπυργος , 30 /06/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,                  Αρ.Πρωτ.
2901.03/04 /15
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αν-
τιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου , προκειμένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες διδακτικού έτους 2015-2016
(χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκ-
ηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμι-
σθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ
204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και κατόπιν του του αριθμ.
2901.02/34/2015/25-06-2015 εγγρά-
φου ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ1ο, ως κατωτέρω,
ανά ειδικότητα και  ανώτατο αριθμό ο
οποίος τελικά θα διαμορφωθεί  με
γνώμονα τον αριθμό των σπουδα-
στών που θα φοιτήσουν.
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων
α)  Έως έντεκα (11) άτομα ειδικότητας
Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθή-
ματα  Ναυτιλία, Ευστάθεια, Μεταφο-
ρά Φορτίων, Ναυτιλιακό Δίκαιο,
ΟΕΠ,Ναυτική Τέχνη, Διεθνείς Κανονι-
σμοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR, Ναυ-
πηγία, Ασφάλεια Φυλακής- I.S.M.,
Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επικοι-
νωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή
Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρ-
ας, ECDIS, BTM (Bridge Teamwork
Management), Ανθρώπινες Σχέσεις,
Διοικητικές Δεξιότητες και Διαχείριση
Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικού Σχο-
λείου.

β)  Έως τέσσερα (04) άτομα ει-
δικότητας Μηχανικοί Α΄ τάξης Ε.Ν. και
ελλείψει υποψηφίων, Επιστημονι-
κούς Συνεργάτες Γενικών και
Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας
Ναυπηγού –Μηχανολόγου Μηχανι-

κού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, για
τα μαθήματα Ναυτική Μηχανολογία,
Ναυπηγία – Σχέδιο , Ναυπηγία Ι –
Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ,
Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχα-
νήματα Πλοίου Ι – Δίκτυα, Βοηθητικά
Μηχανήματα Πλοίων, ΜΕΚ, ΜΕΚ Ι –
ΙΙ , Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλι-
ματιστικές Εγκαταστάσεις, Ατμοπαρ-
αγωγοί, Συντήρηση Πλοίων και
Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευ-
στών, Μηχανική Ρευστών Ι, Εφ.Θερ-
μοδυναμική,  Εφ.Θερμοδυναμική Ι –
ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών
και  Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
γ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Ραδιοτ-
ηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθ-
ήματα Επικοινωνίες Ι – ΙΙ.     

ii. Γενικών και Τεχνικών
Μαθημάτων

α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Χημικού Μηχανικού ή Χημικού για τα
μαθήματα                       Χημεία, Τεχνο-
λογία Υλικών, Μεταλλογνωσία,
Μηχανική Ρευστών, Μηχανική Ρευ-
στών Ι, Καύσιμα – Λιπαντικά και Μαθ-
ήματα Ειδικού Σχολείου. 

β)   Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπ-
λώματος Πληροφορικής που εντάσ-
σονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορι-
κής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ
50/2001, ως ισχύει (για το εαρινό ε-
ξάμηνο), για το μάθημα Πληροφορι-
κή.
γ)  Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας
Νομικού για τα μαθήματα Ναυτικό
Δίκαιο, Ανθρώπινες Σχέσεις, Ναυτικό
Δίκαιο  - Ασφάλεια, Ασφάλεια Ζωής
και Περιβάλλοντος, Διεθνείς Κανονι-
σμοί και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
δ)  Έως έξι (06) άτομα ειδικότητας
Αγγλικής Φιλολογίας, για τα μαθήμα-
τα Ναυτικά Αγγλικά, Ναυτικά Αγγλικά Ι
– ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV, Ναυτικά Αγγλικά –
Αλληλογραφία και Μαθήματα Ειδικού
Σχολείου. 
ε)   Ένα (01) άτομο ειδικότητας Ναυ-
πηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, για
τα μαθήματα Ναυτική Μηχανολογία,
Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις,
Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Βο-
ηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι –
Δίκτυα,Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίων, ΜΕΚ, ΜΕΚ Ι – ΙΙ , Ατμοστρό-
βιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές
Εγκαταστάσεις, Ατμοπαραγωγοί,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών, Μηχανική Ρευστών, Μηχα-
νική Ρευστών Ι, Εφ.Θερμοδυναμική,
Εφ.Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή

Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και  Μαθή-
ματα Ειδικού Σχολείου. 
στ)  Έως τέσσερα (04) άτομα ειδικότ-
ητας Ναυπηγού – Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανι-
κού, για τα μαθήματα  Ναυτική Μηχα-
νολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές
Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές
Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίου Ι – Δίκτυα,Βοηθητικά Μηχανή-
ματα Πλοίων, ΜΕΚ, ΜΕΚ Ι – ΙΙ , Ατμο-
στρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές
Εγκαταστάσεις, Ατμοπαραγωγοί,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών, Μηχανική Ρευστών, Μηχα-
νική Ρευστών Ι, Εφ.Θερμοδυναμική,
Εφ.Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή
Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και  Μαθή-
ματα Ειδικού Σχολείου.
ζ)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθ-
ηματικού, για το μάθημα Μαθηματικά
και Μαθήματα  Ειδικού Σχολείου.
η)   Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρο-
νικού Μηχανικού, για τα μαθήματα
Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων,
Ηλεκτρονικά Ι, Εισαγωγή στον Αυτό-
ματο Έλεγχο – Αυτοματισμοί Πλοίων,
Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολο-
γιστών, Ηλεκτρικές Μηχανές και Μαθ-
ήματα Ειδικού Σχολείου.

2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων

α)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοι-
άρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθή-
ματα Ναυτιλία, Ευστάθεια, Μεταφορά
Φορτίων, Ναυτιλιακό Δίκαιο,
ΟΕΠ,Ναυτική Τέχνη, Διεθνείς Κανονι-
σμοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR, Ναυ-
πηγία, Ασφάλεια Φυλακής- I.S.M.,
Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επικοι-
νωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή
Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρ-
ας, ECDIS, BTM (Bridge Teamwork
Management), Ανθρώπινες Σχέσεις,
Διοικητικές Δεξιότητες και Διαχείριση
Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικού Σχο-
λείου.    
β)   Έως τέσσερα (04) άτομα ειδικότ-
ητας  Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
και ελλείψει αυτών Εργαστηριακοί
Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών
Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί,
για τα  μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουρ-
γείων Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία –
Εργαστήρια, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
– ΙΙ, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές
Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδ-
υναμική ΙΙ – Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδ-
υναμική – Εφαρμογές, Μηχανική

Ρευστών – Εφαρμογές, Συντήρηση
Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών – Εφ-
αρμογές, Ψυκτικές και Κλιματιστικές
Εγκαταστάσεις – Εφαρμογές, Ατμο-
παραγωγοί – Εφαρμογές και Μαθή-
ματα Ειδικού Σχολείου.
γ)  Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας
Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
(για το εαρινό εξάμηνο) για το μάθημα
Επικοινωνίες ΙΙ.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πα-
νεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ειδικότητας

α) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρ-
ολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Αυτοματι-
στή (ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμ-
ηνο), για τα μαθήματα Τεχνουργεία –
Εργαστήρια, Ηλεκτρικές Μηχανές –
Εφαρμογές, Εισαγωγή στον Αυτόμα-
το Έλεγχο – Αυτοματισμοί Πλοίων –
Εφαρμογές, Ασκήσεις Τεχνουργείων
Μηχανοστασίου και Μαθήματα Ειδι-
κού Σχολείου. 
β) Έως δύο (02) άτομα (ο ένας μόνο
για το εαρινό εξάμηνο) ειδικότητας
Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπ-
λώματος Πληροφορικής που εντάσ-
σονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφ-
ορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ
50/2001, ως ισχύει, για το μάθημα
Πληροφορική.
γ)  Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας
Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου με ειδίκευση – εμπειρία στις
συγκολλήσεις και ελλείψει χωρίς
ειδίκευση – εμπειρία για τα μαθήματα
Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανο-
στασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια,
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία
Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές,
Εφ. Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφαρμογές,
Εφ. Θερμοδυναμική – Εφαρμογές,
Μηχανική Ρευστών – Εφαρμογές,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών – Εφαρμογές, Ψυκτικές και
Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Εφαρ-
μογές, Ατμοπαραγωγοί – Εφαρμογές
και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
δ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μηχα-
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
με ειδίκευση – εμπειρία στις εργαλει-
ομηχανές και ελλείψει χωρίς ειδίκευση
– εμπειρία, για τα μαθήματα Ασκήσεις
Τεχνουργείων Μηχανοστασίου,
Τεχνουργεία – Εργαστήρια, Μηχανο-
λογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι – Ναυ-
τιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θε-
ρμοδυναμική ΙΙ – Εφαρμογές, Εφ. Θε-

ρμοδυναμική – Εφαρμογές, Μηχανι-
κή Ρευστών – Εφαρμογές, Συντήρη-
ση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών –
Εφαρμογές, Ψυκτικές και Κλιματιστι-
κές Εγκαταστάσεις – Εφαρμογές,
Ατμοπαραγωγοί – Εφαρμογές και
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
ε)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας   Μηχα-
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
με ειδίκευση – εμπειρία στο Μηχανο-
λογικό Σχέδιο και ελλείψει χωρίς
ειδίκευση – εμπειρία, για τα μαθήμα-
τα Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ασκή-
σεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου,
Τεχνουργεία – Εργαστήρια,  Ναυ-
πηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρ-
μογές, Εφ. Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφαρ-
μογές, Εφ. Θερμοδυναμική – Εφαρ-
μογές, Μηχανική Ρευστών – Εφαρμο-
γές, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείρι-
ση Βλαβών – Εφαρμογές, Ψυκτικές
και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις –
Εφαρμογές, Ατμοπαραγωγοί – Εφα-
ρμογές και Μαθήματα Ειδικού Σχο-
λείου.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω-
μα να προβεί στην πρόσληψη μέρο-
υς του αριθμού προσωπικού που πρ-
οκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβο-
λής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφ-
όσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό
του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς
αυτό να εγείρει οποιαδήποτε α-
παίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούμενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού που θα προσληφθεί είναι επιλέ-
ξιμη για συγχρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράμματος
“EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λή-
γει σε δεκατέσσερις (14) ημερολογια-
κές ημέρες από την επόμενη της  τε-
λευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: :  Ανά
είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικ-
ητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων), ήτοι την
…../…../201.., ημέρα……...   Οι αιτή-
σεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
υποβάλλονται ή αποστέλλονται
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή
EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορι-
κού Ναυτικού Ασπροπύργου,
ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία
Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 19300
(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμ-
βάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρω-

τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθη-
κε στη Γραμματεία της Ακαδημίας,
είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του
Ταχυδρομείου με την ένδειξη
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή
EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομι-
κά). 

Εφιστάται η προσοχή των υποψ-
ηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας, συμπλήρωση
της αίτησης. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λά-
θος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τρο-
ποποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζό-
μενης, με την παρούσα, προθεσμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζον-
ται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβο-
λής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκ-
τά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφ-
ιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθε-
σμων πιστοποιητικών ή δικαιολογ-
ητικών περιλαμβάνονται και αυτά που
είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστι-
κά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμ-
προθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά θα παραμένουν στο α-
ρχείο της Υπηρεσίας. Στους υποψ-
ηφίους που δεν προσελήφθησαν,  τα
δικαιολογητικά επιστρέφονται μετά τη
λήξη του εκπαιδευτικού έτους κατόπιν
σχετικής αίτησης.
Γ. Περίληψη της προκήρυξης αυτής
δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες τοπι-
κές εφημερίδες του Νομού Αττικής.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης
αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ΠΝΟ,
ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΠΕΜΜΕΚΕΝ,
ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ Β’ και τοιχοκολλάται
στο Κατάστημα της ΑΕΝ και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ό-
που εδρεύει η ΑΕΝ.  Επίσης αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Προγράμμα-
τος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: Ανά
είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις ε-
ργάσιμες ημέρες και ώρες από την
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου στο τηλέφωνο
2105575986 και  2105574171 – 3, ε-
σωτερικό 105. Αρμόδιοι Αρχικελευ-
στής Λ.Σ ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Επικε-
λευστής Λ.Σ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Ο Διοικ-
ητής  

Πλοίαρχος Λ.Σ 
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταμάτιος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Μάνδρα, 02.07.2015  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣαριθμ.
πρωτ.:13184
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση      : Στρ.Ν.Ρόκκα 45 

Ταχ.Κώδικας  : 196 00 
Πληροφορίες  : Α. Μανώλη 
Tηλέφωνο      : 213-2014931
Fax:210-5555880

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Άδειες άσκησης υπαίθ-
ριου στάσιμου εμπορίου»

Σας ενημερώνουμε ότι, με την
υπ’αριθμ. πρωτ.
3642/26.06.2015 (ΑΔΑ:
6Λ5Κ7Λ7-ΩΤΞ) απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής, καθο-
ρίστηκε ο αριθμός αδειών
άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου για το Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια
κ. Άννα Μανώλη, τηλ.: 213-
2014931) από 6.07.2015 έως και
10.07.2015 από τις 8.30 π.μ. έως
τις 14.30 μμ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ                  

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΡΤΣΙΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΡΜΑΣΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ,

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Στα ύψη η δημοτικότητα του Σόιμπλε,
πιο δημοφιλής από τη Μέρκελ

Σε επίπεδα ρεκόρ -και συγκεκριμένα στο 70%- ανήλθε η δημοτικότητα του γερμανού
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με τους πολίτες να δηλώνουν ικανοποι-
ημένοι από το έργο

του στο υπουργείο.
Μία δημοσκόπηση που έ-

δωσε στη δημοσιότητα το
τηλεοπτικό δίκτυο ARD κα-
ταδεικνύει ότι ο 72χρονος
Σόιμπλε είναι περισσότερο
δημοφιλής από την επικεφα-
λής της γερμανικής κυβέρν-
ησης, την καγκελάριο Άνγκε-
λα Μέρκελ, η δημοτικότητα
της οποίας παραμένει υψηλή
-βρίσκεται στο 67%.

Από τα μέλη του υπουργι-
κού συμβουλίου της Γερ-
μανίας, τα υψηλότερα ποσο-
στά δημοτικότητας συγκεν-
τρώνει ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ με 73%.

Το ARD επισημαίνει ότι το ποσοστό που συγκεντρώνει σήμερα ο Σόιμπλε είναι το υψηλότερο
που έχει συγκεντρώσει ποτέ.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης εξαίρουν τους χειρισμούς του Βό-
λφγκανγκ Σόιμπλε σε ό,τι αφορά το ελληνικό ζήτημα.

Νανόπουλος: Είναι φασι-
σμός οι αντιδράσεις ορι-

σμένων οπαδών του «Όχι»

«Όλοι κρινόμα-
στε», δήλωσε  ο
διακεκριμένος

φυσικός, ενώ
σημείωσε πως φοβά-
ται πως «μας περιμέ-
νουν πάρα πολύ
δύσκολες μέρες».
Οι αντιδράσεις ορι-
σμένων οπαδών του
«Όχι» έχουν
«ξεφύγει» από τα
όρια που επιτρέπει
μια δημοκρατική κοινωνία, δήλωσε στα Νέα του ΣΚΑΪ ο
διακεκριμένος φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος.
«Αυτή η συμπεριφορά είναι φασισμός [...] Όλοι κρινόμα-
στε», σημείωσε, προσθέτοντας πως οι υποστηρικτές του
ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δουν κριτικά αυτή την κατάσταση.
Ο κ. Νανόπουλος διερωτήθηκε για το πρακτικό αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος, επισημαίνοντας πως η
κυβέρνηση θα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη διαπραγμα-
τευτική θέση.
Τέλος, εξέφρασε το φόβο του για το τι θα επακολουθήσει,
λέγοντας προβληματισμένος πως «φοβάμαι ότι μας περ-
ιμένουν πάρα πολύ δύσκολες μέρες».Γενναία ελάφρυνση του ελληνικού χρέους

ζητά από τους Ευρωπαίους το ΔΝΤ

Την ελάφρυνση του ελληνι-
κού χρέους μέσω της γεν-
ναίας επέκτασης των ωρι-

μάνσεων του συνόλου των
δανείων που έχει χορηγήσει η ευρ-
ωζώνη στην Ελλάδα ζητά το Διεθ-
νές Νομισματικό Ταμείο σε προκα-
ταρκτική έκθεση για τη βιωσιμότ-
ητα του ελληνικού χρέους που
παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη. 

Το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει πως εάν δεν
υπάρξει «αποτελεσματική αντι-
μετώπιση» του χρέους (compre-
hensive operation) εκ μέρους των Eυρωπαίων, τότε εκείνο δεν θα εξετάσει στο Εκτελε-
στικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το ελληνικό πρόγραμμα.

Το ΔΝΤ εκτιμά πως η Ελλάδα θα χρειαστεί έως το τέλος του 2018 περίπου 60 δισ.
ευρώ για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της, εκ των οποίων περισσότερα από
τα 36 δισ. ευρώ εκτιμά πως θα πρέπει να προέλθουν από δάνεια από τη ζώνη του
ευρώ.

Η συγκεκριμένη έκθεση του ΔΝΤ δεν έχει συνταχθεί βάσει των νέων δυσμενών δεδο-
μένων που δημιουργούν για την ελληνική οικονομία οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, ενώ δεν
λαμβάνει υπόψη τόσο την μη εξόφληση των δόσεων 1,56 δισ. ευρώ προς το Ταμείο,
όσο και τον τερματισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος και την απώλεια των 10,9 δισ.
ευρώ που αντιστοιχούν στα κεφάλαια του EFSF που θα κάλυπταν τις βραχυπρόθεσμες
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.

Η προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που καταρτίσθηκε
κατά τις συζητήσεις του ΔΝΤ με τις ελληνικές αρχές τις τελευταίες εβδομάδες τοποθετεί
στα 50,2 δισ. ευρώ τις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας την περίοδο
Οκτωβρίου 2015- Δεκεμβρίου 2018. 

Ωστόσο, εάν προστεθούν και τα δάνεια των ΔΝΤ και ΕΚΤ που πρέπει να αποπληρ-
ωθούν από σήμερα έως τον Οκτώβριο τότε οι χρηματοδοτικές ανάγκες ξεπερνούν τα 60
δισ. ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώθηκε την Πέμπτη το πρωί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο
Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της πράξης
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας,

που αφορά τις 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η ανάρτηση έχει γίνει τον διαδικ-
τυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμ-
ματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι θα καλούνται να
προσέλθουν άμεσα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγρ-
αμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρου-
σιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση
των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπο-
ρούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα / «Οδηγός Εφαρμο-
γής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Οργανισμού (ΚΠΑ2).
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Fitch: Δεν θα υπάρξει άμεση
άρση των capital controls

Ηάρση των περιορισμών στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων (capital con-
trols) δεν θα είναι άμεση, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch.

Σε έκθεσή του για τις ελληνικές τράπεζες, ο Fitch τονίζει πως η άρση των capital con-
trols δεν θα συντελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και εάν οι
διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς έχουν αίσια έκβαση.

Μάλιστα, παραπέμπει στην περίπτωση της Κύπρου, όπου τα capital controls
ήρθησαν δύο χρόνια μετά την επιβολή τους.

Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά, οι ελληνικές τράπεζες θα είχαν χρεοκοπήσει εάν δεν
είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων.

Όμως και πάλι, προσθέτει ο οίκοε αξιολόγησης, η αξιοπιστία και η ρευστότητα
παραμένουν αδύναμες, καθιστώντας πιθανή την επιλογή της εκκαθάρισης (resolution)
για ορισμένες εξ αυτών.

«Η εκκαθάριση των ελληνικών τραπεζών, εάν απαιτηθεί, δεν πρόκειται να
πραγματοποιηθεί με το γνώριμο τρόπο» επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης.

Η μετάθεση των απωλειών στους καταθέτες, αναλύει, δεν θα γίνει πολιτικά αποδεκτή
και έτσι θα αναζητηθεί ένας εναλλακτικός δρόμος, παραβιάζοντας εν μέρει την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καμία προσφορά προς την ελληνική κυβέρνηση
«Άδειασμα» της Μόσχας στην Αθήνα για την

τράπεζα BRICS

ΗΡωσία δεν έχει
προχωρήσει σε καμία
προσφορά προς την

ελληνική κυβέρνηση για να γίνει
μέλος στη Νέα Αναπτυξιακή
Τράπεζα, γνωστή ευρύτερα και
ως «τράπεζα των BRICS». Αυτό
είπε ξεκάθαρα σήμερα ο ρώσος
υπουργός Οικονομικών Άντον
Σιλουάνοφ μιλώντας σε δημο-
σιογράφους.
Η δήλωση Σιλουάνοφ έρχεται σε
μία στιγμή που διάφορα στελέχη
της κυβέρνησης Τσίπρα εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης και αφήνουν υπονοούμε-
να για «Σχέδιο Β'» σε περίπτωση που υπερισχύσει το «Όχι» στο δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου και από την επομένη οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους και πιστωτές
λάβουν ακόμη πιο αρνητική τροπή. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είχε διαφ-
ημίσει την πιθανή συμμετοχή της στην τράπεζα, αλλά αυτό το παράθυρο μοιάζει να
κλείνει με ηχηρό τρόπο.
Σύμφωνα με το Reuters, τον περασμένο Μάιο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
της Ρωσίας Σεργκέι Στόρτσακ εφέρετο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, να είχε
προτείνει στην Ελλάδα να γίνει το έκτο μέλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας μετά
από τις Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική.
Οι ηγέτες των χωρών BRICS συναντώνται στην ετήσια Σύνοδό τους την επόμενη εβδο-
μάδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα. Σε αυτή τη Σύνοδο αναμένεται να
κηρύξουν επισήμως την έναρξη λειτουργίας της τράπεζας και τη δημιουργία ενός κοι-
νού αποθεματικού ταμείου. Οι χώρες BRICS αναμένεται να καταθέσουν ως αρχικό κεφ-
άλαιο 50 δισεκατομμύρια δολάρια, με κάθε χώρα να συνεισφέρει 10 δισ. δολάρια. Ο
επόμενος στόχος τους θα είναι να αυξηθεί το κεφάλαιο αυτό στα 100 δισ. δολάρια.

Υπάρχει «ελπίς»: Ο Κουρουμπλής διόρισε
τον ανιψιό του στο νοσοκομείο «Ελπίς»

ΟΛευτέρης Κουρουμπλής, ανιψιός
του υπουργού διορίστηκε ως επικο-
υρικός ιατρός για την κάλυψη επι-

τακτικών αναγκών στο ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ, με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου
ιψιό του Ελευθέριο Κουρουμπλή διόρισε σε
νοσοκομείο ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα. Ο ανιψιός
του υπουργού Υγείας διορίστηκε ως επικο-
υρικός ιατρός για την κάλυψη αναγκών στο
ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
Ο υπουργός προκήρυξε θέση επικουρικού οδοντιάτρου στο νοσοκομείο Ελπίς που δεν
ήταν σε καμία περίπτωση αναγκαίο, ενώ αντίθετα για κλινικές με μεγάλες ελλείψεις για-
τρών όπως στη χειρουργική, όπου υπηρετούν 2 μόνιμοι, 1 επικουρικός και 1 με από-
σπαση, εκεί δηλαδή που υπάρχει απόλυτη ανάγκη για ενίσχυση του προσωπικού, δεν
προκηρύχτηκε καμία θέση.

«Με το "όχι" οι πόρτες θα κλείσουν»
Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ: Αν ήμουν Έλληνας

θα ψήφιζα χωρίς δισταγμό «ναι»

«Αν ήμουν Έλληνας, θα ψήφ-
ιζα χωρίς δισταγμό "ναι" στο
δημοψήφισμα της Κυριακής.

Όχι επειδή βρίσκω καλή τη συμφ-
ωνία, αλλά επειδή μόνο με το "ναι"
μπορεί να ξεμπλοκάρει η κατά-
σταση και να ξεκινήσει η συζήτ-
ηση για το χρέος. 
» Με άλλα λόγια, το "ναι" θα αναγ-
κάσει τους Ευρωπαίους να διαπρ-
αγματευτούν για την απομείωση
του χρέους. Με το "όχι", αντίθετα,
όλες οι πόρτες θα κλείσουν». Αυτά
λέει ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ σε αποκλειστική του συνέντευξη στα ΝΕΑ που θα δημο-
σιευτεί το Σάββατο.
Ο θρυλικός ηγέτης του Μάη του '68 μιλάει ακόμη για τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζει
«σκάνδαλο» τη συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και εξηγεί γιατί
θα είναι καταστροφική η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ.

Ανακοίνωση από τους τραπεζοϋπαλλήλους
ΟΤΟΕ: Να αποσυρθεί το δημοψήφισμα, «ναι» στην

ευρωπαϊκή πορεία

Την απόσυρση του δημοψηφίσματος της Κυριακής ζητάει με ανακοίνωσή της η
εκτελεστική γραμματεία της  Ομοσπονδία Τραπεζουπαλληλικών Οργανώσεων
Ελλάδος (ΟΤΟΕ).

Ειδικότερα, η ΟΤΟΕ επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για την απόφαση του δημοψ-
ηφίσματος και τάσσεται απερίφραστα υπέρ του «ναι».
Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο δημοψηφισμα, χρησιμοποιείται για λόγους πολιτικών
σκοπιμοτήτων, για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες και η αδυναμία εκείνων που
υποσχέθηκαν και δεσμεύτηκαν για μία υπερήφανη και αποτελεσματική διαπραγμάτευ-
ση.
Εκτιμούν ακόμη ότι «ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει συνειδητά και σταθερά την Ευρώπη
της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας με το Ευρώ ως ενιαίο νόμισμα».
Καταλήγοντας, η ΟΤΟΕ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το δημοψήφισμα ενώ «λέει
ναι στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και στο ευρώ».
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Γεννηματά: Πρόκληση η παραμο-
νή Καμμένου στο υπ. Άμυνας

Επίθεση στον
πρωθυπο-
υργό και τον

υπουργό Εθνικής
Άμυνας εξαπέλυσε
η Φώφη Γεννημα-
τά, με αφορμή τις
δηλώσεις του
Πάνου Καμμένου
για τις ένοπλες
δυνάμεις.
Η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ αναφέρει:
Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α
Πρωθυπουργέ κ.
Αλέξη Τσίπρα που
ενώ ήσουν αυτό-
πτης και αυτήκοος
μάρτυρας στο παραλήρημα του Υπουργού Άμυνας και συγκυβερνήτη κ. Καμμένου ότι
οι “Ένοπλες Δυνάμεις διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας” δεν
αντέδρασες. Δεν είπες τίποτα.
«Αυτή η φράση είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Είναι μια ανοικτή απειλή για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτή
η φράση φέρνει στο μυαλό μας αλήστου μνήμης εποχές, με αυταρχισμούς, γύψους και
χούντες. Μετά από αυτό θεωρούμε ως πρόκληση προς τον Ελληνικό λαό, την παρα-
μονή του κ. Καμμένου ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας», τονίζει η κυρία Γεννηματά και
καταλήγει:
Κύριε Τσίπρα. Εάν δεν παραιτηθεί σήμερα ο κ. Καμμένος μετά το ολέθριο για την Δημο-
κρατία ολίσθημά του ή δεν τον παραιτήσεις εσύ, είναι σαν να αποδέχεσαι εμπράκτως
μοιραίες αντιλήψεις και σχέδια ανωμαλίας απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς. Οι
μάσκες του κ. Καμμένου έπεσαν. Η αριστερά δεν μπορεί να σιωπά με το «Σοκ και
Δέος» για την Δημοκρατία.

Τσίπρας: Με «Ναι» μένω ως
«θεσμικός εγγυητής» και «κινώ
τις απαραίτητες διαδικασίες»

ΟΑ λ έ ξ η ς
Τσ ί π ρ α ς
σημείωσε

πάντως ότι ανεξάρτ-
ητα από το αποτέ-
λεσμα της κάλπης,
μια συμφωνία μπο-
ρεί να επιτευχθεί
μέσα σε 48 ώρες.
Προσέθεσε πως οι
τράπεζες θα
ανοίξουν όταν θα
υπάρξει η τελική
σύγκλιση με τους
εταίρους, και διαβε-
βαίωσε πως οι τρά-
πεζες είναι κεφαλαι-
ακά επαρκείς.

Σε περίπτωση επικράτησης του «Ναι» στο δημοψήφισμα, «θα παραμείνω ως
θεσμικός εγγυητής της εφαρμογής του Συντάγματος» και ταυτόχρονα «θα κινήσω τις
απαραίτητες διαδικασίες» που προβλέπει το Σύνταγμα, σε συνεργασία με τους πολι-
τειακούς άρχοντες και τα κόμματα, δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πάντως ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της κάλ-
πης, μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 48 ώρες, προσθέτοντας πως οι
τράπεζες θα ανοίξουν όταν θα υπάρξει η τελική σύγκλιση με τους εταίρους.

Τόνισε πως σε περίπτωση που οι πολίτες τον υποστηρίξουν θα μεταβεί στις
Βρυξέλλες την επόμενη μέρα ώστε να κλείσει η συμφωνία. Σε περίπτωση όμως που
επικρατήσει το «Ναι», επαναβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφ-
ωνία την οποία ο ίδιος δεν υποστηρίζει.

Αναφερόμενος στην έως τώρα διαπραγμάτευση και τη σχέση με τους πιστωτές, ο
κ. Τσίπρας επισήμανε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήματα πίσω,
όμως δεν μπορούσε να αποδεχτεί μια συμφωνία που περιλαμβάνει υφεσιακά μέτρα
λιτότητας αλλά δεν δίνει λύση για το δημόσιο χρέος και τη χρηματοδότηση.

Μιλώντας στον ANT1, ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν αποχώρησε πρόωρα
από το τραπέζι – όπως τον κατηγορούν οι εταίροι – αλλά μόνο όταν διαπίστωσε πως
η πλευρά των δανειστών κατέθεσε ένα «τελεσίγραφο» που δεν έδινε «βιώσιμη
λύση» στην ελληνική κρίση.

«Τελεσίγραφο υπήρξε», επέμεινε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως απέναντι στη
στάση των πιστωτών η ελληνική πλευρά βρέθηκε ενώπιον της επιλογής είτε να
δεχτεί, είτε να «καταφύγει στη δημοκρατία».

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα πως με την προσφυγή σε δημοψήφισμα είπε ειλι-
κρινά στο λαό πως το κείμενο που βρισκόταν τελικά στο τραπέζι δεν αντιστοιχούσε
στις ανάγκες της χώρας, και δεν δέχτηκε προσωπικά να «πανηγυρίσει» για μια
συμφωνία που θα επιδείνωνε την κρίση στην οικονομία και την κοινωνία.

Κατηγόρησε μάλιστα το Eurogroup, πως με την απόφασή του να μην παραταθεί
το ελληνικό πρόγραμμα έως και το δημοψήφισμα, έλαβε μια «εκδικητική απόφαση»
κατά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της οδήγησε την ΕΚΤ να στα-
ματήσει την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες.

Συνεχίζοντας σε αυτό το μήνυμα, ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την Ευρώπη πως δεν
σέβεται τη δημοκρατία, σχολιάζοντας με νόημα πως κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν
υπάρχει λόγος να γίνονται εκλογές και να εκλέγονται πρωθυπουργοί στις χώρες που
βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης.
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Το πραγματικό ερώτημα
της Κυριακής

Του Χάρη Θεοχάρη

Είμαστε υποχρεωμένοι περισσότερο παρά ποτέ να σταματήσουμε να στρογ-
γυλεύουμε τις απόψεις μας. Είμαστε υποχρεωμένοι περισσότερο παρά ποτέ
να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στους συμπολίτες μας αλλά πλέον αποφασιστι-

κά αντίθετοι στο ολοκληρωτικό καθεστώς που μέρα με τη μέρα επιβάλλουν στη χώρα
η κυβέρνηση του  κ. Τσίπρα με τους ακροδεξιούς συμμάχους του.

Και είμαστε υποχρεωμένοι να αποτρέψουμε δημοκρατικά και άμεσα μία πολιτική που
οδηγεί τη χώρα
στην απομόνωση
και στερεί κάθε
ελπίδα καλύτερης
ζωής από τα παιδιά
μας και τις επόμενες
γενιές για αρκετές
δεκαετίες. Το κακό
έχει ξεκινήσει. Δε
μπορούμε να αντι-
στρέψουμε την έως
τώρα ζημιά. Μπορ-
ούμε όμως να τη
σταματήσουμε εδώ.

Έχει μεγάλη
σημασία να κατανο-
ήσουμε τι έχει
συμβεί έως σήμερα
στην πράξη για να
αντιληφθούμε πόσο τυχοδιωκτική και καιροσκοπική είναι η σημερινή Κυβέρνηση. 

Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου εξελέγη με την πολιτική του "λεφτά υπάρχουν" και
μέσα σε 6 μήνες ακολούθησε το πρώτο μνημόνιο. 

Ο Αντώνης Σαμαράς έριξε την Κυβέρνηση Παπαδήμου που έπρεπε να πάρει μέτρα
5 δισ. και έφερε μέτρα 13 δισ. ευρώ. 

Ο Αλέξης Τσίπρας αντικατέστησε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντί να κλείσει την
περσινή διαπραγμάτευση εγκαίρως μάς οδήγησε στο mail Χαρδούβελη του 1 δισ.
ευρώ.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός μετά από 5 μήνες στην κυβέρνηση φέρνει δραματική χει-
ροτέρευση στα δημοσιονομικά και νέα μέτρα 8 δισ. ευρώ.

Κάθε Κυβέρνηση -με στόχο την εξουσία και μόνο- χρέωνε τον ελληνικό λαό με
μεγαλύτερο λογαριασμό και περισσότερο επώδυνα μέτρα. Με τη διαφορά ότι αυτή η
Κυβέρνηση αποφάσισε να υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας αποκόπτοντάς την από
τον υπόλοιπο κόσμο. Και επιχειρεί να χρεώσει την ανεπανάληπτη αποτυχία της στους
δανειστές, την ώρα που γνώριζαν καλά τις συνέπειες της ανεκδιήγητης επιλογής τους
να μεταφέρουν την ευθύνη τους στον κόσμο.

Όσο για το επιχείρημα ότι το –χωρίς αντικείμενο- δημοψήφισμα δε σημαίνει ρήξη με
τους εταίρους, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι την Κυριακή το πραγματικό ερώτημα
είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην Ευρώπη και στο ευρώ. Αν η Κυβέρνηση ήθελε τη στήριξη του λαού
για να διαπραγματευθεί, θα τη ζητούσε νωρίτερα. Όσο η χώρα ήταν προστατευμένη.
Όμως δεν το έκανε, αντίθετα περίμενε να φτάσουμε 4 μέρες πριν από την λήξη του
προγράμματος για να μας εγκλωβίσει σε μία μη αναστρέψιμη πορεία. Σε μία πορεία
που μόνο το πρώτο της βήμα είναι κλειστές τράπεζες και ουρές.   

Στην πρώτη μου ομιλία στη Βουλή είχα ζητήσει από την Κυβέρνηση Τσίπρα να
αρχίσει άμεσα να κυβερνά και ταυτόχρονα να διαπραγματεύεται. Τα αποτελέσματα της
διακυβέρνησης αποτελούν τα καλύτερα επιχειρήματα για τη διαπραγμάτευση. Αντ’
αυτού, η Κυβέρνηση καταπολεμούσε τη διαφθορά ενώ ρύθμιζε οφειλές 20 εκατ. ευρώ
σε λαθρέμπορο καπνού, χρέωνε την οικονομία με τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ  και έστελ-
νε στη διαπραγμάτευση επί μήνες τον κ. Βαρουφάκη, ο οποίος δε διαφωνούσε μόνο με
τους εταίρους μας αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό…

Την ίδια ώρα, καθημερινά η Κυβέρνηση διέδιδε ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τους
εταίρους μας. Αποτέλεσμα; Απομόνωση, περιορισμοί κεφαλαίων, κίνδυνος πλήρους
κατάρρευσης και εν τέλει τριτοκοσμικές καταστάσεις.

Η ζημιά έχει γίνει. Και πλέον, ανεξαρτήτως του τί λέει η Κυβέρνηση του τυχοδιωκτι-
σμού, η ίδια η Ευρώπη περιμένει τη δική μας απάντηση: Θέλουμε ή δε θέλουμε να είμα-
στε μέρος του ευρώ; Θέλουμε ή δε θέλουμε να είμαστε μέρος της Ευρώπης;

Αν δε μας προλάβουν άλλες αρνητικές εξελίξεις –ελπίζω πως όχι- η απάντηση που
καλούμαστε να δώσουμε την Κυριακή είναι προφανής:

•    ΝΑΙ στην Ευρώπη των λαών
•    ΝΑΙ στην οικονομική και αμυντική θωράκιση που παρέχει η ΕΕ
•    ΝΑΙ στο Εθνικό σχέδιο που δεν είναι ικανή να καταρτίσει η Κυβέρνηση του κρατι-

σμού 
•    ΝΑΙ και μάλιστα με ευρεία και μαζική συμμετοχή
•    ΝΑΙ στο μέλλον μας.
•    ΝΑΙ στην Ελλάδα
Είναι σίγουρο ότι η πορεία προς το μέλλον αυτό είναι δύσκολη και απαιτεί θυσίες και

αποφασιστικότητα. Αλλά τουλάχιστον μας επιτρέπει να ελπίζουμε. 
Την Κυριακή, με όση δύναμη έχει ο καθένας μας οφείλει να πει ΝΑΙ στην ελπίδα. ΝΑΙ

στο ευρώ, ΝΑΙ στην Ευρώπη, ΝΑΙ στην Ελλάδα. Άλλωστε αυτό είναι το πραγματικό
ερώτημα της Κυριακής.

* Ο κ. Χάρης Θεοχάρης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταμιού

ΕΚΤ: Η ρευστότητα των τραπεζών θα
εξαρτηθεί από το δημοψήφισμα

«Η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, για να αποφασίσει
για τη ρευστότητα που θα προσφέρει στο μέλλον στις ελληνικές τράπεζες», ανέφ-
ερε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Josef Bonnici.

Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μιλάνο, ο Bonnici τόνισε ότι
η αξία των ενέχυρ-
ων που πρέπει να
προσφέρουν οι
ελληνικές τράπεζες
ως αντάλλαγμα για
τον ELA θα εξαρτ-
ηθεί από την απόφ-
αση της Ελλάδας
στο δημοψήφισμα. 
«Οι Έλληνες πρέ-
πει να αποφ-
ασίσουν αν θέλουν
να παραμείνουν
στο ευρώ όταν
ψηφίσουν στο
κρίσιμο δημοψήφι-
σμα της Κυριακής»,
είπε, ενώ σε
ερώτηση για το αν η ΕΚΤ θα σταματήσει να προμηθεύει τις ελληνικές τράπεζες με έκτακ-
τη ρευστότητα να κερδίσει το «όχι», απάντησε: 
Ας περιμένουμε και να δούμε το αποτέλεσμα. 
«Ο ELA δεν είναι ανεξάντλητος», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται, ότι η ΕΚΤ αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα, προκειμένου
να αποφασίσει αν θα αυξήσει ή θα περιορίσει το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπε-
ζες.

Επανέρχεται η σύνταξη για τους ανα-
σφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ

Με τους ανασφάλιστο-
υς υπερήλικες του
ΟΓΑ και ειδικότερα

φορείς Ελληνοποντίων και
Ελλήνων βορειοηπειρωτών
συναντήθηκαν ο υπουργός
Υγείας και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Κοινωνικής Ασφ-
άλισης.
Ο Παναγιώτης Κουρο-
υμπλής και ο Δημήτρης Στρ-
ατούλης ανακοίνωσαν την
επαναφορά της σύνταξης,
στους ανασφάλιστους υπε-
ρήλικες του ΟΓΑ, η οποία
είχε καταργηθεί από
1/1/2013 κατόπιν εισήγησης του τότε Υπουργού Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τη
θέσπιση υπερβολικά αυστηρών κριτηρίων που προέβλεπε ο Ν. 4093/2012.  Αποτέλε-
σμα αυτού ήταν η διακοπή καταβολής της σύνταξης των 360 ευρώ που ελάμβαναν για
χρόνια,  Έλληνες και ομογενείς άνω των 67 ετών.
Οι κ. Κουρουμπλής και Στρατούλης υλοποιώντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για επα-
ναφορά των συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ ενημέρωσαν ότι:
Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα μπορούν να υποβληθούν μετά από δέκα ημέρες στον
ΟΓΑ, ενώ  από την 1η Οκτωβρίου του 2015 θα καταβάλλονται οι συντάξεις  στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων .
Από τον Οκτώβριο του 2015 θα δοθεί στους δικαιούχους το ποσό των 260 ευρώ ενώ
από τον Οκτώβριο του 2016 η κυβέρνηση θα επαναφέρει τη σύνταξη στο ποσό των 360
ευρώ.
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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
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