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Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος Δημοκρατίας
50, 2105580394

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602

Αχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος, 2102463057

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR (Σακόπουλος
Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4,
- Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912
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Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
33 εως 25 βαθμούς Κελσίου. 
Υγρασία 45%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
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Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του
επάρχου, Αγίας Σαλώμης
 Μυροφόρου

Στο Κολυμβητηρίο Άνω Λιοσίων οι πολίτες του
δήμου Ιλίου. Επωφελής σύμβαση για το Νίκο Ζενέτο

Σε μια ιδιαίτερα επωφελή, για το δήμο
Ιλίου, προγραμματική σύμβαση με
τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανι-

σμό δήμου Φυλής, προκειμένου να του παρ-
αχωρηθεί μέρος της χρήσης του Κολ-
υμβητηρίου στα Άνω Λιόσια για να καλύψει τις
ανάγκες των πολιτών του προχωρά η
διοίκηση του Νίκου Ζενέτου, ύστερα και από
την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τον
Οκτώβριο του 2015 έως και τον Ιούλιο του
2016 και προβλέπει την παραχώρηση δυο
διαδρομών της μεγάλης πισίνας και τη μικρή
πισίνα κατά το ήμισυ, των αποδυτηρίων και
άλλων χώρων έναντι του συνολικού ποσού
των 40.000 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν
τμηματικά.

Την πισίνα θα μπορούν να χρησιμοποιούν
πολίτες αλλά και αθλητικοί κολυμβητικοί σύλλογοι του δήμου Ιλίου ακόμα και για να πραγματοποιούν αγώνες και
εκδηλώσεις ενώ, όπως προβλέπεται, σε περίπτωση που το Ίλιον ολοκληρώσει την κατασκευή του δικού του κολ-
υμβητηρίου νωρίτερα ή πραγματοποιήσει νέα προγραμματική σύμβαση με τη διοίκηση του ΚΑΤ για τη χρήση της
πισίνας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων, θα μπορεί να αποχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς καμία
αποζημίωση.

Στενάζει από ελλείψεις το Δρομοκαϊτειο σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Υγείας το Σωματείο
Εργαζομένων του νοσοκομείου. Σύμφωνα με το Σωματείο το νοσοκομείο εφημερεύει για όλη τη χώρα δύο
ημέρες (24ωρα) την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη) και εισάγει 30-40 ασθενείς σε κάθε εφημερία.

Οι ασθενείς που εισάγονται εκ των οποίων το 70% με Εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό, είναι πολύ περισσό-
τεροι από τις διαθέσιμες για κάθε εφημερία κλίνες, καθώς το νοσοκομείο διαθέτει 160 κλίνες οξέων περιστατικών  και
για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της εφημερίας διατάσσει το σύνολο των κλινών του Νοσοκομείου.

Εξαιτίας αυτού νεοεισερχόμενοι ασθενείς οξέα περιστατικά, νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Τμήματα χρονίων
πασχόντων ή στο Γηροψυχιατρικό Τμήμα (αν και νέοι σε ηλικία) ή στο τμήμα μέσης Νοσηλείας.

Όπως λένε, το προσωπικό αποδεκατίστηκε από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τις μηδενικές προσλήψεις την
τελευταία δεκαετία και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 400 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων σε Νοσοκομείο που χαρακ-
τηρίζεται πυλώνας της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας,  με ανεπτυγμένες κλίνες άνω των 600 και πλήθος υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Το έτος 2008 υπηρετούσαν 650 εργαζόμενοι όλων των
ειδικοτήτων και σήμερα αν και εντατικοποιήθηκε η εργασία εξαιτίας της οικονομικοκοινωνικής κατάστασης, είναι 250
εργαζόμενοι λιγότεροι, σε 1.000 οργανικές θέσεις.

Σε Νοσηλευτικά Τμήματα των 40 ασθενών η κάθε βάρδια καλύπτεται από μία νοσηλεύτρια με αυξημένη επικιν-
δυνότητα και έχουν να αντιμετωπίσουν και τους τακτικούς ξυλοδαρμούς ασθενών ή προσωπικού από ασθενείς σε διέ-
γερση.

Το Νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη κονδυλίων. Εφέτος προϋπολογίστηκαν 5 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι πολύ
λιγότερα των αναγκών και μέχρι σήμερα εκταμιεύθηκαν 200.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή οι οφειλές σε προμηθευτές
ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ και απειλούν να διακόψουν τις προμήθειες ενώ κάποιοι διέκοψαν ήδη τις προμήθειες υλικών
διατροφής και υγειονομικού υλικού.

Το διαιτολόγιο των ασθενών προσαρμόστηκε με βάση την οικονομική στενότητα του Νοσοκομείου. Χωρίς τα απαρ-
αίτητα υλικά (κρέας, ψάρι, λαχανικά κ.α.), υποβαθμίστηκε η ποιότητά του σε μεγάλο βαθμό. Προβλήματα στην προ-
μήθεια υλικών διατροφής αντιμετωπίζουν και οι φιλοξενούμενοι στους Ξενώνες με αποτέλεσμα να μαγειρεύουν οι ίδιοι.

Το νοσοκομείο οφείλει χρήματα πολλών μηνών στους εργολάβους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν απλήρωτους
τους εργαζόμενους πάνω από πέντε μήνες, αν και οφείλουν από ιδία κεφάλαια να εξοφλούν το μισθό τους.

Το Δρομοκαϊτειο είναι υπό κατάρρευση όπως σημειώνει το Σωματείο και μαζί του θα συμπαρασύρει συνολικά το
σύστημα δημόσιας ψυχικής υγείας, γι αυτό καλούν τον Υπουργό Υγείας να επέμβει όσο είναι καιρός με στόχο να
χρηματοδοτηθεί το νοσοκομείο ενώ ζητούν να διευθετηθεί και το σύστημα εφημεριών των Ψυχιατρικών Μονάδων με
την διάθεση του συνόλου των ανεπτυγμένων Δημόσιων Μονάδων.

Στο χείλος του γκρεμού το Δρομοκαϊτειο
Το Νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη κονδυλίων
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Η “Ορέστεια” του Αισχύλου από την Κινέζικη
όπερα στο παλαιό Ελαιουργείο

Ηζέστη του Ιουλίου δεν εμπόδισε τους ηθοποιούς της Κινέζικης όπερας
να αποδώσουν με εκπληκτικό τρόπο το έργο “Ορέστεια” του μεγάλου
τραγικού Αισχύλου, στο θέατρο του παλαιού Ελαιουργείου. Η

εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2015,
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα και της
συζύγου του, η οποία σε άπταιστα ελληνικά ανέφερε την σημασία που έχει η
ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Ελευσίνας και του Πεκίνου και
πως στα πλαίσια αυτής παρουσιάζεται στην πατρίδα του Αισχύλου η παράσταση
της Ορέστειας. Θα είναι, συνέχισε, η απαρχή για την περαιτέρω συνεργασία στα
πλαίσια της οποίας προβλέπεται και η έλευση κινέζων τουριστών στην πόλη.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η πολιτιστική συνεργασία που ξεκίνησε
πέρσι και συνεχίζεται φέτος μαζί με την αδελφοποίηση της Ελευσίνας και Δήμου του Πεκίνου θα είναι ένα σημαντικό
βήμα στην εδραίωση των σχέσεων. Ο κινέζικος και ο ελληνικός πολιτισμός είναι από τους αρχαιότερους στον κόσμο
με πολλά κοινά σημεία.

Η ίδια η παράσταση ενθουσίασε, παρά τις δυσκολίες της γλώσσας, τους εκατοντάδες που αψήφησαν την κάψα του
καλοκαιριού και συγκεντρώθηκαν στο θέατρο. Μια παράσταση που βασίστηκε στα στοιχεία της κινέζικης όπερας αλλά
ενσωμάτωσε πολλά στοιχεία από την αρχαία ελληνική τραγωδία.

«Πάρτε πίσω προσλήψεις, ρυθμίσεις χρεών και 
επιδοτήσεις» - Τα 16 προαπαιτούμενα για τα 83 δισ.

Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγμα-
τικότητα των μνημονιακών υποχρ-
εώσεων και την απαίτηση των δανει-

στών να αλλάξουν οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ για τις
επαναπροσλήψεις σε Δημόσιο και νοσοκο-
μεία, για τις ρυθμίσεις μεγάλων χρεών, ακόμη
και για τις επιδοτήσεις του Π. Λαφαζάνη στη
Βιομηχανία Ζάχαρης, βρίσκεται η κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα μετά την πρώτη εβδομάδα
των διαπραγματεύσεων.

Πρόκειται για πακέτο 16 μέτρων τα οποία
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη συνάν-
τηση των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γιώργου
Σταθάκη με τους δανειστές και την Ντέλια Βελ-
κουλέσκου του ΔΝΤ την Παρασκευή στο
Χίλτον και θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός
τριών μηνών προκειμένου να υποστηρίξουν
τον προϋπολογισμό του 2016.

Tο κοινό σχέδιο κυβέρνησης και δανειστών
είναι όλα τα προαπαιτούμενα και η συμφωνία, να έρθουν στη Βουλή ως τις 18 Αυγούστου και να ψηφιστούν ώστε να
εκταμιευθεί η πρώτη δόση του δανείου 10-12 δισ. ευρώ ως τις 20 Αυγούστου που λήγουν τα ομόλογα τα οποία κατέχει
η ΕΚΤ.

Το συνολικό δάνειο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 83 δισ. ευρώ, αλλά το τελικό ύψος θα εξαρτηθεί από τις κεφαλαι-
ακές ανάγκες των τραπεζών. Εκτός της ανατροπής νόμων του πρώτου εξαμήνου, τα μέτρα που οι δανειστές απαιτούν
να ψηφιστούν κατά προτεραιότητα είναι η κατάργηση φοροαπαλλαγών στους αγρότες, η αύξηση της φορολογίας
στους εφοπλιστές, ο περιορισμός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ακόμη και η μείωση του ακατάσχετου ορίου των
1.500 ευρώ από μισθούς και συντάξεις για όλους όσοι οφείλουν στο Δημόσιο και στις τράπεζες. Το πακέτο που κατα-
τέθηκε στο τραπέζι είναι όσα απαιτούν οι εταίροι ως προϋπόθεση για έναρξη της χρηματοδότησης. 

1. Aλλαγές στους νόμους περί προσλήψεων στο Δημόσιο, ρύθμισης των χρεών με 100 δόσεις, κρατικής χρημα-
τοδότησης της Βιομηχανίας Ζάχαρης. Επίσης κατάργηση του υψηλού συντελεστή της έκτακτης εισφοράς 8% στα ετή-
σια εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ. Μάλιστα η τρόικα ζητεί από την κυβέρνηση να υιοθετήσει νομοθεσία για να
αντισταθμιστούν πλήρως οι επιπτώσεις της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τις αυξήσεις στις συντά-
ξεις και το εφάπαξ.

2. Να αλλάξει ο νόμος για τον διορισμό διοικητών νοσοκομείων ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη επιλογή τους.
3. Να μην επαναπροσλαμβάνονται στο Δημόσιο όσοι έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για δωροδοκία, όπως

έγινε με περιπτώσεις γιατρών του ΕΣΥ που είχαν καταδικαστεί για «φακελάκια».
4. Να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις πρόωρες συντάξεις στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια

ασφάλισης από το 2022.
5. Να μειωθεί στο μισό η δαπάνη για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016.
6. Να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές για τους αγρότες, με πρώτο βήμα τη μείωση της επιδότησης στο αγροτικό

ντίζελ κατά 50%. Δεύτερο βήμα η σταδιακή κατάργηση του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ.
7. Να αυξηθεί ο φόρος στους εφοπλιστές (επιβάλλεται από το 2014 με κλίμακα επί του τονάζ των πλοίων).
8. Να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις εγκαίρως ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ του 2015.
9. Να μειωθούν οι τιμές στα εκτός πατέντας φάρμακα και να επανεξεταστούν τα όρια στη συνταγογράφηση γενο-

σήμων.
10. Να μειωθούν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2016 κατά 200 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, με περικοπές και από τις

δαπάνες προσωπικού (λιγότερες προσλήψεις) και από τα εξοπλιστικά προγράμματα.
11. Να γίνει έλεγχος στους μισθούς σε όλα τα επιδόματα, και ειδικά στα οδοιπορικά και στις άδειες των δημοσίων

υπαλλήλων.
12. Να γίνει η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ).
13. Να μειωθεί το ακατάσχετο όριο των 1.500 ευρώ για τους οφειλέτες στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στις

τράπεζες.
14. Να αλλάξει ο νόμος για τις ρυθμίσεις των οφειλών στο Δημόσιο και στα Ταμεία με αυστηρά μέτρα για τους μεγα-

λοοφειλέτες (όσους χρωστούν πάνω από 100.000 ευρώ).
15. Να προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς με βάση την εργαλειοθήκη και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Προτερ-

αιότητα είναι η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων (και τις Κυριακές).
16. Να ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο η πώληση του 51% των μετοχών ΟΛΠ και ΟΛΘ, καθώς και η πώληση της

ΤΡΕΝΟΣΕ. Να κλείσει η διαπραγμάτευση με τη Fraport για την παραχώρηση των 10 μεγάλων αεροδρομίων της
χώρας (πλην Χανίων).

Ζημία εκατομμυρίων
για το δημόσιο

Ζημία εκατομμυρίων ευρώ επέφεραν στο ελληνικό
δημόσιο φαινόμενα κακοδιαχείρισης και ατασθα-
λιών στην ΕΡΤ επί διοίκησης Χρήστου Παναγό-

πουλου, αλλά και στον ραδιοσταθμό 9,84 την περίοδο
2001-2010, σύμφωνα τα πορίσματα των ελεγκτών.

Όπως αναφέρει  η εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής",

για την υπόθεση της ΕΡΤ παραπέμπεται, με βούλευμα,
να δικαστεί για κακούργημα ο πρώην πρόεδρος της
Δημόσιας Τηλεόρασης Χρήστος Παναγόπουλος ενώ για
υπεξαίρεση 35 εκατομμυρίων ευρώ διώκονται δεκάδες
στελέχη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας για ατασθαλίες και
απάτες που διαπιστώθηκαν.

Δίωξη για το κακούργημα της απιστίας
Ειδικότερα, όσον αφορά την ΕΡΤ, ο κ. Παναγόπουλος

παραπέμπεται για το κακούργημα της απιστίας περί την
υπηρεσία για έκτακτες αμοιβές που έδινε σε δημοσιο-
γράφους, νομικούς συμβούλους αλλά και τεχνικούς κατά
παράβαση της νομοθεσίας. Οι ελεγκτές στο πόρισμα
τους επισημαίνουν ότι "οι αμοιβές δεν συνδέονται με την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως αναφέρουν οι
αποφάσεις, αλλά συνδέονται μόνο με το έργο για το
οποίο ήταν υπεύθυνος ο υπάλληλος που αμειβόταν και
για το οποίο έπαιρνε το μισθό του".

Σύμφωνα με τα πορίσματα, δεκάδες χιλιάδες ευρώ μοι-
ράστηκαν με εντελώς ασαφή κριτήρια σε εργαζόμενους
που προτιμήθηκαν να εισπράττουν έξι και επτά μισθούς
για άγνωστους λόγους. Θέμα εγείρεται και με απευθείας
αναθέσεις σε εταιρείες τεχνικών συμβούλων καθώς με
βάση το βούλευμα,παράλληλα,είχε συγκροτηθεί άλλη
εταιρεία με ηλεκτρονικούς μηχανικούς κλπ που είχε έργο
της να βοηθάει το έργο της εταιρείας που αμειβόταν
παράλληλα. Ειδική αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της
διοργάνωσης του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2006, όταν
εταιρεία ανέλαβε τη διοργάνωση έναντι 231.000 ευρώ.
Στην ίδια εταιρεία δόθηκε και η χριστουγεννιάτικη γιορτή
του 2006, με απευθείας ανάθεση και χωρίς διαγωνισμό.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ κατηγορείται ότι μεταχει-
ρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα για να κάνει τις αναθέσεις
και ότι ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο αν και η ΕΡΤ επιδο-
τούνταν από το δημόσιο. Μαζί με τον κ. Παναγόπουλο
παραπέμπονται ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιώργος
Χουλιάρας, αλλά και στελέχη εταιρειών που ωφελήθη-
καν.

Δημοτικό Ραδιόφωνο 9,84
Ποινική δίωξη για το κακούργημα της απιστίας στην

υπηρεσία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50
περί καταχραστών, προτείνει το πόρισμα της Οικονομι-
κής Εισαγγελίας κατά προσώπων που συμμετείχαν στο
ΔΣ της Δημοτικής Ραδιοφωνίας την περίοδο 2001-2010.
Προτείνεται επίσης η δίωξη για υπεξαίρεση κατά νομίμου
εκπροσώπου εταιρειών που διοργάνωσαν εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος εκπρό-
σωπος εισέπραξε αμοιβή 800.000 ευρώ,ενώ είχε
εκχωρήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα στη Eurobank.
Σήμερα η Τράπεζα ζητεί και πάλι να πληρωθεί και έχουν
ασκηθεί αγωγές. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επισημαίνουν
ότι στη Δημοτική Ραδιοφωνία απουσίαζε σύστημα εταιρι-
κής διακυβέρνησης, ενώ δεν υπήρχε ούτε καν σύστημα
εσωτερικού ελέγχου, προϋπολογισμοί και απολογισμοί
παρακολούθησης των έργων και της απόδοσης των
συνεργατών.

Αναφέρεται, επίσης, ότι η εταιρεία απασχολούνταν με
εκτός του Κανονισμού και του εταιρικού σκοπού δρα-
στηριότητες. Εκτός δε από τις παράτυπες αμοιβές σε
νομικούς, ταχυμεταφορές, δώρα και εκδηλώσεις, διαπι-
στώθηκαν και σοβαρά ζητήματα φορολογικά.
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Σειρά προτάσεων, που αφορούν τόσο το ΕΣΠΑ
που ολοκληρώνεται, όσο και τη νέα Προγραμμα-
τική Περίοδο 2014 - 2020, έθεσαν οι Περιφερει-

άρχες, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν, την Πέμ-
πτη, με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη.

Τα μέλη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξέφρασαν
την ανησυχία τους στον κ. Σταθάκη για την χρηματοδότ-
ηση των έργων του ΕΣΠΑ, ενώ όπως σημείωσε ο Πρόε-
δρος της ΕΝ.Π.Ε., Κώστας Αγοραστός, υπήρξε δέσμευση
από πλευράς του Υπουργού πως, περί τα 850 εκ. ευρώ
που θα εισρεύσουν το ερχόμενο Φθινόπωρο θα χρησιμο-
ποιηθούν αποκλειστικά για την πληρωμή έργων του
ΕΣΠΑ.

Οι θέσεις της ΕΝ.Π.Ε. για το τρέχον ΕΣΠΑ
Σε ότι αφορά το εν εξελίξει ΕΣΠΑ, οι Περιφερειάρχες

έθεσαν τα εξής ζητήματα: Οι συνθήκες περιορισμένης
οικονομικής ρευστότητας, κατά το τελευταίο τρίμηνο,
έχουν επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση των αιτημάτων κατανομών των συγχρηματοδο-
τούμενων έργων, επιδρώντας αρνητικά στους ρυθμούς
υλοποίησης του συνόλου των έργων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Σημειώνεται ότι, εκκρεμεί η υλοποίηση
από την ΤτΕ αιτημάτων κατανομών σε συγχρηματοδο-
τούμενα έργα, που υποβλήθηκαν από τον Μάιο του 2015.

Τα προβλήματα ομαλής χρηματοδότησης των έργων,
καθώς και η αναστολή λειτουργίας του συστήματος ηλεκ-
τρονικών πληρωμών, έχουν οδηγήσει στην καθυστέρηση
πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών, για διαστήματα
άνω των δύο μηνών, και ως εκ τούτου, σε ειδικές έγγρα-
φες δηλώσεις, εκ μέρους των αναδόχων, για διακοπή
εργασιών με βάση την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων
έργων (άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 3669/2008). Επιπλέον,
έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων των έργων και
αυξανόμενη υποβολή στην ΕΥΔ αιτημάτων παράτασης
των υπό εξέλιξη συμβάσεων.

Η πρόσφατη και συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του τρα-
πεζικού συστήματος έχει δυσχεράνει περαιτέρω την
κατάσταση, εν μέσω της τελευταίας θερινής περιόδου
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που
υπό κανονικές συνθήκες αναμένονταν επιτάχυνση των
ρυθμών υλοποίησης των έργων, προκειμένου να ολοκ-
ληρωθούν ως την 31/12/2015.

Από την έναρξη της τραπεζικής αργίας και των ελέγχων
κεφαλαίου, οι Περιφέρειες ενημερώνουν καθημερινά για
αναστολή εργασιών στα εργοτάξια και αδυναμία παραγ-
γελίας υλικών για τα οποία απαιτείται η προκαταβολή του
συνόλου του κόστους. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιά-
ζονται στις συμβάσεις προμηθειών, που στις περισσότερ-
ες περιπτώσεις κτιριακών έργων αποτελούν το τελευταίο
στάδιο υλοποίησης, καθώς και προϋπόθεση λειτουργίας
αυτών.

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι, λόγοι ανωτέρας
βίας οδηγούν στη σταδιακή αναστολή της υλοποίησης
των έργων, με άμεση επίπτωση στην έγκαιρη ολοκλήρω-
ση σημαντικού μέρους των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των και τον κίνδυνο αφενός απώλειας πόρων και αφετέρ-

ου επιβάρυνσης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.

«Η παράταση των Ε.Π. είναι η μόνη ασφαλής λύση για
να μην επιβαρυνθεί το Εθνικό ΠΔΕ με τις δαπάνες που
θα υπολείπονται για την ολοκλήρωση των έργων μετά την
31/12/15. Οι τεχνικές διευκολύνσεις που παρέχονται με
την πρόσφατη εγκύκλιο της ΕΑΣ (ΑΤΙ 78173/20-7-15) και
συνδέονται με την διεύρυνση της δυνατότητας μεταφοράς
έργων συνολικά ή κατά τμήματα (έργα phasing) στα Ε.Π.
της επόμενης περιόδου, διευκολύνουν ως ένα βαθμό,
αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα υποθηκεύουν
τους πόρους της επόμενης περιόδου με έργα που δεν
συνάδουν απαραίτητα με τους στόχους του νέου Ε.Π.»,
επισήμαναν οι Περιφερειάρχες. 

Τεχνική Βοήθεια
Δεδομένου ότι εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα

πάγιες υποχρεώσεις, που αφορούν την εύρυθμη καθημε-
ρινή λειτουργία της Υπηρεσίας, (π.χ. ΔΕΚΟ, αναλώσιμα,
καθαριότητα κ.λπ.) οι Περιφερειάρχες τόνισαν ότι, απαι-
τείται η άμεση χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος Β
της Τεχνικής Βοήθειας, που αφορά στα λειτουργικά
έξοδα.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, η

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας τόνισε στον Υπουργό
Οικονομίας ότι, οι Περιφέρειες έχουν εγκαίρως ολοκ-
ληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, ώστε να ξεκινήσουν
την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014
- 2020.

Συγκεκριμένα,
- εγκρίθηκαν τα ΠΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
- εγκρίθηκαν από τις Επιτροπές Παρακολούθησης

των ΠΕΠ, η εξειδίκευση των Ε.Π., τα κριτήρια επιλο-
γής πράξεων και ο προγραμματισμός των προσκλή-
σεων, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού
επίδοσης και των στόχων που θέτει ο Νόμος
4314/2014.

Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή ακόμη η ενεργο-
ποίηση του Προγράμματος καθώς δεν έχει ακόμη προ-
σαρμοστεί πλήρως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) στις νέες διαδικασίες (βρίσκεται στο
στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας), καθώς όλες οι δια-
δικασίες (έκδοση πρόσκλησης, υποβολή προτάσεων,
κ.λπ.) θα γίνονται μέσω του συστήματος αυτού.

Επιπρόσθετα, προβλήματα σε επιμέρους δράσεις
λόγω εκκρεμοτήτων του Υπουργείου αφορούν σε:

- Κρατικές Ενισχύσεις: Δεν έχουν αποσταλεί τα κρι-
τήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων Κρα-
τικών ενισχύσεων (εκτιμάται ότι λόγω της καθυστέρη-
σης δεν θα μπορέσει να προχωρήσει η προκήρυξη
δράσεων ΜΜΕ εντός του έτους, καθώς απαιτείται και
νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης),
καθώς και τα εγχειρίδια και οι οδηγοί των δράσεων
κρατικών ενισχύσεων.

- Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις: Δεν έχει
αποσταλεί οδηγός σύνταξης των Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων, με συνέπεια να μην είναι

ακόμη δυνατή η σύνταξη των σχεδίων αυτών και να
προχωρήσει η υλοποίηση τους.

- Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή: Δεν
είναι δυνατή η υλοποίηση καμίας δράσης (αντιπ-
λημμυρικά, αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομέ-
νων, διάβρωσης ακτών) καθώς είναι αυτοδέσμευση η
ολοκλήρωση των κάτωθι σχεδίων:

Α) «Εθνικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη και διαχείριση
των κινδύνων» για την πορεία υλοποίησης του οποίου
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και η ολοκλήρωση του
οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση
αντίστοιχου Περιφερειακού σχεδιασμού.

Β) «Σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας,
στις καθορισμένες ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου
πλημμυρών», το οποίο εκπονείται από το αρμόδιο
Υπουργείο και για το οποίο επίσης δεν υπάρχει καμία
ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρίσκεται. 

Έγκαιρη προετοιμασία του νέου πλαισίου για τις
δημόσιες συμβάσεις

Η εφαρμογή του Ν 4281/2014, σχετικά με το νέο
πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, παρουσίασε
τεράστια προβλήματα και ως εκ τούτου ανεστάλη έως
τις 31/12/2015.

Πριν την επαναφορά του Ν. 4281/2014 ή πριν την
όποια μεγάλη αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών απαιτείται η συστηματική
προετοιμασία όλων των υπολοίπων στοιχείων,
αλλαγών, προσαρμογών, συστημάτων κ.λπ. για τη
δυνατότητα άμεσης εφαρμογής αυτού του πλαισίου.

Στη συστηματική προετοιμασία περιλαμβάνεται και η
έγκαιρη ενημέρωση και εκπαίδευση όπου απαιτείται
των φορέων.

Κ. Αγοραστός: «Δέσμευση του Υπουργού για 850
εκ. €»

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Υπουργό, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
Κώστας Αγοραστός, δήλωσε τα εξής:

«Τα εργοτάξια έχουν εγκαταλειφθεί, τα έργα
βρίσκονται στον αέρα λόγω έλλειψης ρευστότητας και
χρηματοδότησης, οι εργαζόμενοι ατενίζουν το σκληρό
πρόσωπο της ημιαπασχόλησης και της απόλυσής
τους.

Σ' αυτή τη σκληρή και πρωτόγνωρη πραγματικότ-
ητα, η Χώρα δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Χρειάζονται άμεσες λύσεις για να επανέλθει η
ομαλότητα και η κανονικότητα στην κοινωνία και στην
οικονομία.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι, σύντομα θα εκδοθεί
ρύθμιση, που θα διασφαλίζει ότι το σύνολο των
χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η Χώρα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τίθενται αποκλειστικά για την
αποπληρωμή των έργων του ΕΣΠΑ και για κανέναν
άλλο σκοπό, δηλαδή τα 500 εκ. € που θα εισρεύσουν
στα τέλη Οκτωβρίου για το ΕΣΠΑ 2007-2014 και το
δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ύψους 350 εκ.
ευρώ θα χρησιμοποιηθούν μόνον για έργα του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, προωθεί ρυθμίσεις τραπεζικής ευε-
λιξίας για τους αναδόχους των έργων του ΕΣΠΑ,
καθώς και στοχευμένες ρυθμίσεις στη νομοθεσία
δημοσίων έργων.

Είχαμε μία καλή συνεργασία για να λύσουμε τα
τεχνικά ζητήματα. Οι Περιφέρειες ήταν και είναι παρ-
ούσες στην προσπάθεια που κάνει η Χώρα».

Ανήσυχοι στον Γ. Σταθάκη για τα
έργα του ΕΣΠΑ οι Περιφερειάρχες
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Σημεία εξυπηρέτησης πολιτών για την ποβολή αιτή-
σεων στο ΤΕΒΑ στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 
Από 3 μέχρι και 26 Αυγούστου 2015

Συνεχίζεται κανονικά η υποβολή αιτήσεων από κατοίκους της Δυτικής Αττικής για την ένταξή τους στο πρόγραμ-
μα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) και στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.Για την διευ-
κόλυνση των αιτούντων, κοινοποιείται επικαιροποιημένος κατάλογος των σημείων εξυπηρέτησης στην Αντιπερ-

ιφέρεια Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα) προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής
συμβάλλει στο πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφόρηση και υποβοήθηση για την υποβολή της αίτησης από κατοίκους
της περιοχής, ενώ σε επόμενες φάσεις του προγράμματος θα συμμετέχει σε δράσεις παροχής συνοδευτικών υπηρε-
σιών στο πεδίο της υγιεινής. 

Από τη Διεύθυνση Εσωτερ-
ικών Υποθέσεων συνελήφθη

58χρονη υπάλληλος Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας στην
Αττική, για δωροληψία, παρά-
βαση καθήκοντος και απάτη

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη  (31-07-2015)
το πρωί, 58χρονη ημεδαπή, υπάλληλος Δημό-

σιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην Αττική, σε
βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για δωρολ-
ηψία, παράβαση καθήκοντος και απάτη.

Ειδικότερα, είχε προηγηθεί καταγγελία 42χρονης ημε-
δαπής την 28-07-2015, σύμφωνα με την οποία η
58χρονη απαίτησε το χρηματικό ποσό των τριών χιλιά-
δων (3.000) ευρώ, προκειμένου να διεκπεραιώσει υπόθ-
εση του συντρόφου της και συγκεκριμένα να μη
βεβαιώσει σχετικά πρόστιμα για την απώλεια βιβλίων και
στοιχείων ατομικής επιχείρησης που διατηρούσε.

Την επόμενη μέρα (29-07-2015), η 42χρονη μετέβη
στο γραφείο της 58χρονης συλληφθείσας, όπου ενημε-
ρώθηκε ότι τα πρόστιμα που επρόκειτο να επιβληθούν
στο σύντροφό της ανέρχονταν σε (9.000) και (7.200)
ευρώ αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, η 58χρονη ενημέρωσε την 42χρονη ότι
θα διαγράψει το πρόστιμο των (7.200) ευρώ, με την
προϋπόθεση να της καταβάλει το απαιτηθέν χρηματικό
ποσό, το οποίο, μετά από διαπραγματεύσεις, μειώθηκε
στα (1.500) ευρώ.

Ακολούθως, σήμερα το πρωί, η 42χρονη μετέβη στο
γραφείο της 58χρονης, όπου της παρέδωσε επιστολικό
φάκελο με το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των
(1.500) ευρώ, ενώ αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερ-
ικών Υποθέσεων, που επιτηρούσαν διακριτικά το χώρο,
επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν την 58χρονη.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί αύριο (01-08-2015) στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη διε-
ρεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς,
τόσο στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για καταγγελίες ανάλογων περιστατικών, οι πολίτες
μπορούν να επικοινωνούν, καθ’ όλο το 24ωρο, στο
τηλέφωνο 210–8779700 με την Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων.

Στο «κόκκινο» Αττική και Ν.Εύβοια
για εκδήλωση πυρκαγιάς τη Δευτέρα

Πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπε-
ται για τη Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρ-
καγιάς στην Αττική και τη Νότια Εύβοια, σύμφω-

να με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που
εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του
υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς
και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περ-
ιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολι-
τικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως
η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων
και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση
μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκο-
πρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεταιότι κατά τη διάρ-
κεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση
των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες
παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Στάσεις εργασίας πραγματο-
ποιούν τη Δευτέρα τα
σωματεία εργαζομένων της

ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Πανελλήνια Ένωση
Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Πανελλή-
νια Ένωση Προσωπικού Έλξης
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Πανελλήνια Ένωση
Σταθμαρχών ΟΣΕ) με αποτέλεσμα
να ματαιωθούν δρομολόγια στον
προαστιακό και στον σιδηροδρομικό
άξονα της γραμμής Αθήνα - Θεσσα-
λονίκη.

Ειδικότερα, θα ματαιωθούν τα
πρωινά δρομολόγια στον άξονα
Αθήνας - Θεσσαλονίκης (07:18 και
10:18) και Θεσσαλονίκης - Αθήνας
(05:13, 07:04 και 10:04).

Επιπλέον για το διάστημα αυτό
(10:00 - 15:00) θα ματαιωθούν δρο-
μολόγια τρένων στις γραμμές:

1. Αθηνών -Καλαμπάκας- Αθηνών
2. Αλεξανδρούπολης-Δικαιών -Αλεξανδρούπολης
3. Θεσσαλονίκης-Φλώρινας-Θεσσαλονίκης
4. Λάρισας-Βόλου-Λάρισας
5 . Λιανοκλαδίου - Λαμίας -Στυλίδα - Λιανοκλαδίου
6. Διακοπτού-Καλαβρύτων-Διακοπτού
7. Πύργου-Κατάκολου-Ολυμπίας-Πύργου
Επίσης, θα ματαιωθούν τα δρομολόγια του προαστια-

κού σιδηροδρόμου της Αθήνας, της Πάτρας και Λάρισας -
Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέ-
σουν οι στάσεις εργασίας.

Τέλος, δεν θα γίνεται η κυκλοφορία για τους συρμούς
του ΜΕΤΡΟ, στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρό-
μιο, μεταξύ των ωρών 13:00 - 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο επιβατικό κοινό

παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.train-
ose.gr

Οι εργαζόμενοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ διεκδικούν μεταξύ
άλλων:

Την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων
μέσω της πραγματοποίησης προσλήψεων, αλλά και της
επιστροφής των μεταταχθέντων συναδέλφων τους.

Την διατήρηση του Δημόσιου και ενιαίου σιδηροδρό-
μου, στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη.

Την άμεση προκήρυξη εθελοντικών εσωτερικών μετα-
τάξεων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τους όμορους επαγγε-
λματικούς κλάδους (π.χ. ΣΤΑΣΥ).

Επαναφορά καταργηθέντων δρομολογίων και ιδιαίτερα
εκείνων που εξυπηρετούν κοινωνικές ομάδες εργασίας
(Φθιώτιδα, Βοιωτία κλπ).

Ματαιώσεις δρομολογίων σε προαστιακό-
τρένα τη Δευτέρα λόγω στάσεων εργασίας



6-θριάσιο Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι λόγω των υψηλών θερμο-
κρασιών η κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου «Μελίνα Μερκούρη» στο ισόγειο του Δημαρχείου  θα
παραμείνει ανοιχτή για το κοινό που χρήζει φιλοξενίας 

Επαναλειτουργεί από τη Δευ-
τέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα το Χρηματιστήρ-
ιο μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής
απόφασης από τον υπουργό Οικονομικών

Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Η Διοικούσα επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών και

τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρίας Εκκαθάρισης

(ΕΤΕΚ) και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων
(ΕΛΚΑΤ), μετά την υπουργική απόφαση, έλαβαν αποφά-
σεις για την επαναλειτουργία, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου
2015, της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Χρηματι-
στηρίου.

Ταυτόχρονα το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε την
τροποποίηση των παραμέτρων του Αυτόματου Μηχανι-
σμού Ελέγχου Μεταβλητότητας και τη διαγραφή των υφι-
στάμενων εντολών διαρκείας (life orders) από τη Δευτέρα
3 Αυγούστου 2015.

Σε κατάσταση σοκ η σύντροφος του 30χρονου Νορβηγού, η σορός του
οποίου αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων για την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Απαγχονισμένος στο μπάνιο δωματίου σε ξενοδοχείο της Πρέβεζας, όπου
διέμενε, εντοπίστηκε νωρίτερα , Κυριακή, ένας 30χρονος Νορβηγός τουρίστας.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η σύντροφός του με την οποία συνταξίδευε και
η οποία ήδη παρακολουθείται από ψυχολόγο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα. 

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών ήταν άμεση και η σορός του άτυχου
30χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαν-
νίνων για την διενέργεια της νεκροψίας - νεκροτομής από τον ιατροδικαστή
Θεόδωρο Βουγιουκλάκη, σύμφωνα με το Epirusgate.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το μοιραίο συμβάν
διενεργεί το Α.Τ.Πρέβεζας.

Σήμερα η καταβολή
συντάξεων ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα καταβληθεί η σύνταξη
μηνός Αυγούστου σε 679.460 συνταξιούχους του
ΟΓΑ με πίστωση στους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει για
την πληρωμή των συντάξεων.

Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του
Οργανισμού, η συνο-
λική δαπάνη για την
καταβολή των συντά-
ξεων μηνός
Αυγούστου 2015
ανέρχεται στο ποσό
των 304.905.621,94
ευρώ.

Τη Δευτέρα θα
καταβληθούν επίσης
οι συντάξεις του
Οργανισμού Ασφάλι-
σης Ελευθέρων
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν
(ΟΑΕΕ).

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας επι-
σημαίνει ότι οι συντάξεις των φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης που υπάγονται στην εποπτεία του υπουργείου
καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του
προηγούμενου μήνα, εκτός από τις συντάξεις του ΟΑΕΕ
και του ΟΓΑ που καταβάλλονται την πρώτη εργάσιμη
ημέρα κάθε μήνα.

Ρέθυμνο: Ληστεία με
απειλή όπλων σε βάρος

2 ηλικιωμένων

Τρείς άνδρες με όπλα μπήκαν στο σπίτι όπου διέ-
μεναν ένας 88χρονος και ένας 79χρονος, απο-
σπώντας τους χρήματα και κοσμήματα. Διέφυγαν

και αναζητούνται από τις αρχές.
Τρεις άγνωστοι εισήλθαν με την απειλή όπλων στην

οικία δύο ηλικιωμένων και αφού τους ακινητοποίησαν
αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα, στο Ρέθυμνο και την

περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.
Στη συνέχεια οι δράστε διέφυγαν και αναζητούνται από

τις αστυνομικές αρχές. 
Η προανάκριση και η έρευνα, διενεργείται από το

Τμήμα Ασφαλείας Γεροποτάμου.

Τουρίστας βρέθηκε κρεμασμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πρέβεζα
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Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου
Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δρα-
στηριοποιούταν στην εξώθηση γυναικών στην πορνεία

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης,
πέντε (5) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένας 46χρονος
Αστυνομικός

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αστυνο-
μικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος του
Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλά-
δος, εγκληματική οργάνωση που δρα-

στηριοποιούταν στην εξώθηση γυναικών στην πορ-
νεία.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν  (01-08-
2015), στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής
επιχείρησης στην περιοχή της Καβάλας, πέντε (5)
μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα ένας 46χρο-
νος Αστυνομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της
Καβάλας, τρεις (3) ημεδαποί (2 άνδρες και 1
γυναίκα), ηλικίας 52, 55 και 41 ετών αντίστοιχα,
καθώς και 43χρονη υπήκοος Ουκρανίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και ενός
46χρονου ημεδαπού, ηγετικού μέλους της
εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται,
σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακ-
τήρα –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνω-
ση, σωματεμπορία, μαστροπεία, παραβίαση του
απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, νομιμο-
ποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση
του υπηρεσιακού απόρρητου και παράβαση καθήκοντος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από προκαταρκτική εξέταση της Υποδιεύθυνσης Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Εφετών
Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος από κοινού με τον 52χρονο, τουλάχιστον από τον Φεβρο-
υάριο του 2015, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, ιεραρχία
και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξώθηση γυναικών στην πορνεία.

Πιο αναλυτικά, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε δύο (2) καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος (μπαρ), ως «βιτρίνες», στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή,
στα οποία είτε παραχωρούσε γυναίκες σε πελάτες έναντι χρηματικής αμοιβής, είτε τις
εξέδιδε με ή χωρίς τη θέληση τους, σε χώρο που όριζε ο εκάστοτε πελάτης ή το 46χρονο
ηγετικό μέλος της οργάνωσης.

Οι συγκεκριμένες γυναίκες προέρχονταν κυρίως από χώρες του εξωτερικού, αλλά και
την Ελλάδα, ενώ εντοπίζονταν μέσω γνωστών της εγκληματικής οργάνωσης, που δρα-
στηριοποιούνται στην εύρεση εκδιδόμενων γυναικών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου τα μέλη της οργάνωσης απέσπασαν τη
συναίνεση δύο (2) γυναικών υπηκόων Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα και
εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα τους.

Ο 46χρονος αστυνομικός συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση, παρέχοντας
πληροφορίες στο 46χρονο ηγετικό μέλος, αναφορικά με επικείμενους ελέγχους και
εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις του, ενώ παράλληλα κάλυπτε τη λειτουργία του
καταστήματος στην Καβάλα, το οποίο λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
αποσκοπούσαν στη δημιουργία διεθνούς δικτύου εντοπισμού αλλοδαπών γυναικών, τη
μεταφορά τους στην Ελλάδα, την απόκτηση εγγράφων για την είσοδο και παραμονή στη
χώρα μας, μέσω τέλεσης γάμων με ημεδαπούς και ακολούθως την εκμετάλλευσή τους. 

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα καταστήματα, τις οικίες και τα οχήματα
των μελών της οργάνωσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που
σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας.
Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αστυνομικός τέθηκε σε

διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πέντε προτάσεις της
Γεννηματά για αποκατά-
σταση της αγοράς - Τι

προτείνει για φόρους και
ρυθμίσεις οφειλών

Προτάσεις για την εξομάλυνση της
αγοράς και της επανεκκίνησής της
καταθέτει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,

Φώφη Γεννηματά.
Σύμφωνα με την ίδια "οι πληγές, τα προβ-

λήματα που η τραπεζική αργία, τα capital
controls, δημιούργησαν στους Έλληνες
πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις, στην
αγορά, στο εμπόριο δεν έχουν ακόμα επου-
λωθεί. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν ακόμη δραματικές μειώσεις
του κύκλου εργασιών (τζίρο) τους, ενώ πολύ
μεγάλα είναι τα προβλήματα για τις επιχειρή-
σεις που εισάγουν πρώτες ύλες και προϊόν-
τα, αλλά και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις".

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι "πριν
από λίγες ημέρες ζήτησα από την κυβέρν-
ηση και τις τράπεζες, να προχωρήσουν σε
μια γενναία ρύθμιση για τα προβλήματα που
δημιουργούνται με τις επιταγές, τις συναλ-
λαγματικές και τα γραμμάτια. Επαναφέρω το
θέμα και ζητώ άμεσα να προχωρήσει η πρό-
τασή μας όπως την διατύπωσα «Ακάλυπτες
επιταγές, απλήρωτες κατά την λήξη τους,
συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,
των οποίων η έκδοση/λήξη τους είναι μέχρι
τις 31/10/2015, εφόσον εξοφληθούν μέχρι τις
31/12/12015, δεν αναγγέλλονται και κατά
συνέπεια δεν καταχωρούνται σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που
λειτουργούν για λογαριασμό των Τρα-
πεζών».

Δεν μένουμε όμως μόνο σ’ αυτό, συνεχίζει
η κ. Γεννηματά. "Πιστεύω ότι σ’ αυτήν την
κρίσιμη φάση πρέπει να βοηθήσουμε τις
ελληνικές επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες.
Να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που
υπάρχουν για την επιβίωσή τους και την δια-
σφάλιση της απασχόλησης των εργαζομέ-
νων σ’ αυτές. Πρότεινα σήμερα ορισμένες
προτάσεις προς τους φορείς της αγοράς. Θα
τις φέρω προς την Κυβέρνηση και τις Τρά-
πεζες, και είμαι αποφασισμένη να αξιοποιή-
σω όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, για
την υιοθέτηση και την πραγματοποίησή
τους".

Στη συνέχεια η κ. Γεννηματά παρουσιάζει
αναλυτικά και δίνει στη δημοσιότητα τις
πέντε προτάσεις για την επαναφορά της εύρ-
υθμης λειτουργίας της αγοράς:

1. Επιτάχυνση διαδικασιών για τις
εισαγωγές

Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στις Τρά-
πεζες, για τις εγκρίσεις αιτημάτων επιχειρή-
σεων που εισάγουν πρώτες ύλες, ημιέτοιμα
και έτοιμα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να
παρουσιασθούν ελλείψεις σε βασικά είδη τον
Αύγουστο, αλλά και να δημιουργηθούν αξε-
πέραστα εμπόδια σε ελληνικές μεταποιητι-

κές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εισαγό-
μενες πρώτες ύλες.

Προτείνουμε:
α) Να επιταχυνθούν με διαδικασίες

express οι εγκρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς
μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Να τηρ-
ηθούν και οι χρονικές προτεραιότητες.

β) Να επιτραπεί η ελεύθερη εισαγωγή για
εμπορεύματα μέχρι 100.000 ευρώ, με έμβα-
σμα από λογαριασμούς όψεως που ήδη
διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια.

2. Πληρωμή φόρων μέσω πιστωτικών
καρτών

Να επανέλθει η δυνατότητα πληρωμής
μέσω πιστωτικής κάρτας όλων των φόρων
που βαρύνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

3. Διεθνής μεταφορές
Να επιτραπεί σε οδηγούς φορτηγών διε-

θνών μεταφορών, η χορήγηση ενός ποσού
(2.000-3.000 ευρώ) για κάθε ταξίδι, ώστε να
καλύπτονται όλα τα αναγκαία έξοδα τους.

4. Επιβαρύνσεις εισαγωγών που τρίτες
χώρες

Για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, πρέ-
πει να καταβληθούν σημαντικά ποσά προ-
κειμένου να πληρωθούν ο ΦΠΑ και τα έξοδα
εκτελωνισμού. Επειδή αυτά τα ποσά δεν
δίδονται από τις Τράπεζες, χιλιάδες contain-
ers με εμπορεύματα (5,5 χιλ στον Πειραιά,
3,5 χιλ. στην Θεσσαλονίκη), παραμένουν
στα λιμάνια. Και μάλιστα πληρώνονται
σταλίες για τις καθυστερήσεις; Για τις για τις
οποίες βέβαια δεν φέρουν ευθύνες οι επιχει-
ρήσεις.

Προτείνουμε:
Γι’ αυτές τις περιπτώσεις να προωθηθεί

ρύθμιση ώστε να μην πληρώνονται σταλίες
για το δίμηνο που συνεχίζονται τα ασφυκτικά
capital controls.

5. Ρυθμίσεις οφειλών
Πολλές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί

στις ρυθμίσεις για οφειλές στο Δημόσιο, τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, καθυστερούν δόσεις
λόγω των capital controls.

Πρέπει λόγω τον έκτακτων συνθηκών για
περιπτώσεις μικρών καθυστερήσεων (ως 2
μήνες) να ληφθεί μέριμνα , ώστε να μην
εκπίπτουν οι επιχειρήσεις αυτές από την
ρύθμιση που έχουν κάνει.

Οι προτάσεις αυτές φυσικά δεν αντιμε-
τωπίζουν όλες τις ευρύτερες συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, τις οποίες με ευθύνη της
Κυβέρνησης η βύθιση της ελληνικής οικο-
νομίας επιφέρει, για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό θα υπάρξουν νέες συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σημείων
μετά τις νέες συμφωνίες και στα πλαίσια
ενός νέου εθνικού σχεδίου για την Ανάπτυξη
που θα καταθέσει για διάλογο το ΠΑΣΟΚ.

Όμως με την άμεση εφαρμογή των σημερ-
ινών προτάσεών μας, θα έχουμε μια σημαν-
τική “ανακούφιση” στην αγορά, ώστε να
υπάρξει και το αναγκαίο διάστημα για τις
ευρύτερες κινήσεις.

Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση και οι Τράπεζες,
κατανοώντας το μέγεθος των προβλημάτων
θα ανταποκριθούν το ταχύτερο στις προτά-
σεις μας.
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Είκοσι χιλιάδες μέτρα πρασίνου και
πολιτισμού στο δήμο Ιλίου. Οριστική

παραχώρηση της Εθνικής Εστίας

Σε πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού προτίθεται να μετατρέψει το τεράστιο κτίρ-
ιο της Εθνικής Εστίας και τον περιβάλλοντα χώρο του η διοίκηση του δήμου
Ιλίου, ύστερα από την οριστική παραχώρησή του στο δήμο, από το αρμόδιο

τμήμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης. Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια κωλυσιε-
ργίας από την κεντρική πολιτεία, αμέτρητες πιέσεις από το δήμαρχο Νίκο Ζενέτο αλλά
και η αποφασιστική
κίνηση του υπουργού
Επικρατείας Νίκου
Παππά να παρακάμ-
ψει, εν μια νυκτί κάθε
γραφειοκρατία, για να
αποδοθεί τελικά στους
φυσικούς του δικαι-
ούχους…

Ευχαριστήρια επι-
στολή στον υπουργό
Επικρατείας πρόκειται
να αποστείλει ο κ. Ζενέ-
τος, μαζί με την πρότα-
ση να αναγορευθεί σε
επίτιμο δημότη του
δήμου Ιλίου, για την άμεση και ακαριαία ανταπόκρισή του στην παραχώρηση χρήσης
του κτιρίου εμβαδού περίπου 3000 τετραγωνικών μέτρων καθώς και του περιβάλλοντος
χώρου, έκτασης 16 χιλιάδων τετραγωνικών, στο χώρο της Εθνικής Εστίας.

Όπως τόνισε ο κ. Ζενέτος, αισθάνθηκε την υποχρέωση να απευθύνει δημόσιες ευχα-
ριστίες στον κ. Παππά διότι, «παρέκαμψε τη γραφειοκρατία και σήμερα βρισκόμαστε με
παραχωρημένο το χώρο». Επεσήμανε, επίσης, ότι το αίτημα του δήμου για να πάρει το
συγκεκριμένο οίκημα έγινε το 2012, ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε καθυστέρηση και ο
συγκεκριμένος υπουργός κινήθηκε τάχιστα για να το υλοποιήσει. Μάλιστα αποκάλυψε
ότι ο κ. Παππάς αγνόησε ακόμα και τον ίδιο τον κομματικό μηχανισμό της Δυτικής Αθή-
νας που ήταν αντίθετος στην παραχώρηση!

Παρατάξεις της αντιπολίτευσης: «Θέλετε να κάνετε το καλό παιδί…»
Κάθετα αντίθετοι στην ευχαριστήρια επιστολή προς τον υπουργό Επικρατείας εμφ-

ανίστηκαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης (πλην της Συνεργασίας Ριζοσπαστικής
Αυτοδιοίκησης), επικρίνοντας τη διοίκηση για λαϊκισμό.

«Πρόκειται για φτηνό κόλπο και μικροπολιτικό παιχνίδι. Το φέρατε για να κάνετε το
καλό παιδί στις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ στο δημοτικό συμβούλιο» τόνισε ο Μπάμπης
Καούκης, ο οποίος ζήτησε από το δήμαρχο να τον ευχαριστήσει με όποιο τρόπο θέλει
ο ίδιος και όχι μέσω του δημοτικού συμβουλίου και τον κατηγόρησε για λαϊκισμό και
πολιτικό τυχοδιωκτισμό.

Εξάλλου και οι άλλες παρατάξεις σημείωσαν ότι δεν μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να
συγχαίρει κανέναν για το αυτονόητο και για τη λογική απαίτηση ενός δήμου και ότι είναι
υποχρέωση της πολιτείας να κινητοποιείται και να ενεργοποιεί άμεσα τις διαδικασίες.
Μάλιστα, η κα Τσίτσου τον παρότρυνε αν θέλει να στείλει προσωπική επιστολή.

Νίκος Ζενέτος: «Είστε μικρόψυχοι και δημιουργείτε κομματικό ζήτημα και μόνο…»
«Έχουμε ανταποκριθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σε όποιον βοήθησε το δήμο μας

διαχρονικά. Κάναμε το ίδιο για το Γιώργο Σουφλιά, τον πρώην επίτροπο Περιβάλλοντος
Σταύρο Δήμα, τη Βάσω Παπανδρέου αλλά και την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου
για την υπογραφή της σύμβασης για το Γηροκομείο. Είναι ντροπή να δημιουργείτε κομ-
ματικό ζήτημα. Είστε μικρόψυχοι και είναι καλό να μη σας αγκαλιάζουν ασφυκτικά τα
κόμματά σας και ο φανατισμός. Παλεύουμε τρία – τέσσερα χρόνια να πάρουμε το χώρο,
τώρα βρέθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος «τρύπησε» τη γραφειοκρατία και
έλυσε το ζήτημα άμεσα και γρήγορα και εμείς αντιδρούμε γιατί να κάνουμε μια επιστο-
λή και να ευχαριστούμε;» διερωτήθηκε ο δήμαρχος Ιλίου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά της παραχώρησης είχαν ταχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
της Δυτικής Αθήνας, «μέχρι και ο γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής αλλά ο κ.
Παππάς δεν υπολόγισε κανέναν για αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να τον ευχαριστήσω
δημόσια. Κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι στρέφομαι σε κομματικές παρατάξεις. Το μόνο
που νοιάζει τη δική μας παράταξη είναι τα συμφέροντα των πολιτών και του δήμου Ιλίου
και όχι οι κομματικές αντιλήψεις του καθενός».

Μεϊμαράκης: Ο κ. Τσίπρας υποχρε-
ούται να κυβερνήσει - Θα εξαντλήσουμε
όλα τα μέσα στην υπόθεση Βαρουφάκη

«O κ. Τσίπρας να
καταλάβει ότι
υποχρεούται να

κυβερνήσει, να πάρει ε-
υθύνες και να δώσει
λύσεις», επισημαίνει ο
Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Σε συνέντευξή του στη
Real News, ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας
τονίζει πως ο πρωθυπο-
υργός «δίνει προς τα έξω
την εικόνα ότι τα εσωκομ-
ματικά ζητήματα κυρια-
ρχούν, αντί να προσπαθ-
ήσει να δώσει λύση στα
καυτά ζητήματα του τόπου».

Ο κ. Μεϊμαράκης σημειώνει πως «αυτό οδηγεί σε μια αστάθεια, οδηγεί σε αβεβαιότητα, πρ-
οκαλεί σύγχυση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΔ, «ο κ. Τσίπρας δείχνει να κινείται περισσότερο ως πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα ζητήματα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά που α-
πασχολούν όλους τους Έλληνες και αφορούν τη χώρα» ενώ, όπως επισημαίνει οι εκλογές στην
παρούσα φάση δεν θα ήταν λύση. Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως η ΝΔ δεν σκέφτεται να καταθέσει
πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Πάντως όσον αφορά την υπόθεση Βαρουφάκη ο πρόεδρος της ΝΔ τη χαρακτηρίζει πολύ
σοβαρή τονίζοντας πως το κόμμα θα εξαντλήσει όλα τα πολιτικά και κοινοβουλευτικά μέσα που
διαθέτει για να πέσει φως στην υπόθεση.

Ο κ. Μεϊμαράκης επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς ένα ευρύτερο κομματικό ακροα-
τήριο χωρίς βαρονίες, όπως λέει και τονίζοντας πως η ΝΔ είναι μια μεγάλη παράταξη όπως την
όρισε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και όπως περιγράφεται στην ιδρυτική διακήρυξη.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την καταβολή των Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) «Έτος 2012»

ΟΔήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος
Τοπικής Οικονομικής Ανά-

πτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ
Αντώνιος Παλιούρας  σας ενημερώνουν
ότι   ξεκινούν οι αιτήσεις για την καταβο-
λή των Κρατικών Οικονομικών
Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) «Έτος 2012»

Ο ΕΛ.Γ.Α. με σχετική ανακοίνωση του
προς  τους πληγέντες Δήμους καλεί τους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υπο-
βάλουν αιτήσεις, από Παρασκευή  17-7-
2015 έως και Δευτέρα  17-8-2015, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμε-
ταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και  δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χιόνι, χαλάζι
και υψηλές θερμοκρασίες) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος  2012.
(Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων) 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 1280/Β/2015), η Ανακοίνωση υποβολής αιτή-
σεων χορήγησης ενίσχυσης, τα έντυπα και  οι επιλέξιμες αναγγελίες  έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α (www.elga.gr ).

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις  m.loukidou@elga.gr, a.belesioti@elga.gr και
a.spanou@elga.gr  ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής
τους.  
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Έκρηξη οφειλών στη ΔΕΗ
λόγω των capital controls -

Έφτασαν τα 2 δισ.

Έκρηξη ανεξόφλ-
ητων οφειλών
προς τη ΔΕΗ

σημειώθηκε από την ημέρα
που επιβλήθηκαν τα Capital
controls.

Σύμφωνα με δημοσίευμα
στην Καθημερινή της Κυρ-
ιακής τα capital controls τίναξαν κυριολεκτικά στον αέρα την
πρώτη προσπάθεια της ΔΕΗ να ανακόψει τον υψηλό ρυθμό
αύξησης των ανεξόφλητων οφειλών που απειλούν να στεγ-
νώσουν τη ρευστότητά της. Οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 200 ε-
κατ. ευρώ αγγίζοντας τα 2 δισ. 

Κύμα απλήρωτων λογαριασμών εμφανίζεται και στον κλά-
δο τηλεπικοινωνιών με τις επιπρόσθετες οφειλές κατανα-
λωτών να υπολογίζονται σε 50 εκ. ευρώ κατά τον μήνα Ιούλιο.

Όπως τονίζει στο ρεπορτάζ της η ΚτΚ, το ηλεκτρονικό
σύστημα SAP εντοπίζει καταναλωτές που είναι σε θέση να αν-
ταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλά εκμεταλλεύονται
τη συγκυρία και δεν πληρώνουν. 

Σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο, η ΔΕΗ φέρεται να σχεδιάζει
τη νέα τιμολογιακή πολιτική της, που θα τεθεί σε εφαρμογή
από τον Σεπτέμβριο και η οποία μεταξύ άλλων θα επιβρα-
βεύει τους καλοπληρωτές.

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση
του Δημοτικού

Συμβουλίου».Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλία

Σε εφαρμογή των
διατάξεων του
άρθρου 67 του

Ν. 3852/2010 καλείστε
στη δημόσια συνεδρία-
ση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα διε-
ξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του
Δημοτικού Καταστήμα-
τος Μάνδρας τη Δευτέρα 3.8.2015 και ώρα 20:45 για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εκ νέου υποβολή πρότασης του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας προς το Υπουργείο

Εσωτερικών για μετονομασία του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας σε Δήμο «Μάνδρας-

Ειδυλλίας - Ερυθρών».
2. Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

οικονομικού έτους 2012
3. Έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών κατα-

στάσεων χρήσης έτους 2012 του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και της έκθεσης των

ορκωτών ελεγκτών για την
ανωτέρω διαχειριστική περίοδο.
4. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης Δήμου Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου για

τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
6. Επέκταση της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων.
7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Δημοτικής Επιτρο-

πής Διαβούλευσης Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.
8. Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
(ΑΔΑ Ψ07ΤΩΛΑ-ΔΣΘ) και της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής (ΑΔΑ 7ΓΟΨΩΛΑ-7ΓΑ) για
μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας κας Χανιωτάκη

Φωτεινής.
9. Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παροχής

γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία

αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σε επίσχεση εργασίας οι
ιατροί του ΕΟΠΥΥ, με
πληρωμή οι εξετάσεις

Σε επίσχεση εργασίας προχωρούν οι συμβεβ-
λημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ από την ερχόμενη
εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ασθε-

νείς θα λαμβάνουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών, κατα-
βάλλοντας από την τσέπη τους το κόστος της εξέτασης

και έπειτα θα διεκδικούν την αποζημίωση τους από τον
Οργανισμό. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η Ένωση
Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ) ο Οργανισμός, υπό την
ομπρέλα του οποίου λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι,
«βρίσκεται σε πλήρη διάλυση», αδυνατώντας να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τόσο απέναντι τους
ασθενείς όσο και απέναντι στους ιατρούς, τα εργαστήρια
και τα διαγνωστικά κέντρα. 

«Στις κρίσιμες ώρες που βιώνει η πατρίδα μας, οι ιατρ-
οί του ΕΟΠΥΥ με αίσθημα ευθύνης εξυπηρετούμε τους
πολίτες απλήρωτοι για μήνες και χωρίς επαρκή διασφά-
λιση της νομιμότητας επί της παράτασης της σύμβασης
μας, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετικό ΦΕΚ, έχοντας
χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια με πάνω από 1,5 δις
ευρώ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από την τσέπη
τους». 

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι γιατροί λόγω των capi-
tal controls οι προμηθευτές τους απαιτούν άμεσα την
πληρωμή των αναλώσιμων, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτ-
ηση των ασθενών από τον ιδιωτικό τομέα «είναι σχεδόν
αδύνατη με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΠΥΥ».

Τα αιτήματα της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ είναι η άμεση
αποπληρωμή των οφειλομένων, υπογραφή νόμιμης
σύμβασης με τον Οργανισμό και συνάντηση με τον υπο-
υργό Υγείας προκειμένου «να συζητήσουμε από κοινού
το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

ΥΠΟΙΚ: Δεν ισχύει το
«ξήλωμα των 100 δόσεων»

και οι «άγριες διαθέσεις 
της τρόικας»

«Δημοσίε-
υ μ α
ε φ η μ ε -

ρίδας υπο-
στηρίζει ότι οι
θ ε σ μ ο ί
«ξηλώνουν και
τις 100 δόσεις»,
ενώ παραθέτει
και μια σειρά από «άγριες διαθέσεις της τρόικας», όπως
γράφει χαρακτηριστικά».

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-
μικών στην οποία προστίθεται ότι «δεν ισχύει απολύτως
τίποτα. Ουδέποτε, άλλωστε, σημειώνεται στην ανακοίνω-
ση,συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα στα τεχνικά κλιμά-
κια ή στη συνάντηση των υπουργών με τους εκπρ-
οσώπους των θεσμών».

Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα «Αγορά» στο κεντρικό
της θέμα αναφέρει ότι «ακόμα και την αποβολή από τη
ρύθμιση για τις 100 δόσεις φορολογουμένων που έχουν
ενταχθεί σε αυτήν και είναι συνεπείς στην αποπληρωμή
των παλιών χρεών τους, προβλέπουν οι αλλαγές στις
οποίες προχωρεί η κυβέρνηση με εντολή των δανει-
στών».

Το ΥΠΟΙΚ «στριμώχνει»
τους φοροφυγάδες -

Ανοίγουν οι τραπεζικοί
λογαριασμοί

Ριζικές αλλαγές έρχονται στους φορολογικούς
ελέγχους υπόπτων για φοροδιαφυγή, οι οποίοι
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κέντρου Φορ-

ολογικού Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου.

Το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να «στριμώξει»
περίπου 1.500.000 φορολογούμενους με ύποπτες τρα-
πεζικές συναλλαγές, ελέγχοντας απευθείας όλες τις κινή-
σεις σε βάθος 10ετίας, δεσμεύοντας επί τόπου κινητή και
ακίνητη περιουσία όσων βρεθούν εκτεθειμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί φέρεται να ζητούν
να τεθεί το νέο πλαίσιο ελέγχων ως προαπαιτούμενο της
συμφωνίας, διευκολύνοντας έτσι τους νομοθετικούς χειρ-
ισμούς του ΥΠΟΙΚ, το οποίο θα μπορεί να προβάλλει το
σαφάρι των μεγάλων φοροφυγάδων ως αντίβαρο στα
δύσκολα μέτρα.

Όπως μετέδωσε το Mega, το πρώτο στάδιο θα αρχίζει
με την εισαγγελική παραγγελία ή την εντολή ελέγχου.
Αμέσως μετά, πιστοποιημένοι ελεγκτές του υπουργείου
Οικονομικών- ήδη υπάρχουν 100 τέτοιοι στο Κέντρο
Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου- θα έχουν
απευθείας πρόσβαση, δηλαδή online, στα φορολογικά
δεδομένα του ελεγχόμενου αλλά και στους τραπεζικούς
του λογαριασμούς.

Στο δεύτερο στάδιο, θα μπορούν να ελέγχουν όχι μόνο
τα υπόλοιπα καταθέσεων αλλά και τις κινήσεις σε βάθος
10ετίας, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει καμία άλλη
Αρχή. Θέμα απορρήτου δεν τίθεται, καθώς σύμφωνα με
αρμόδια στελέχη, οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση εντολή
εισαγγελέα.

Στο τρίτο στάδιο, βάσει των διασταυρώσεων στις φορ-
ολογικές δηλώσεις και στις κινήσεις λογαριασμών, θα
συντάσσεται ειδικό ενημερωτικό σημείωμα προς τον
Οικονομικό Εισαγγελέα, ενεργοποιώντας την τρίτη φάση
της διαδικασίας ελέγχου.

Στην τέταρτη φάση, ο Εισαγγελέας θα διατάσσει επί
τόπου τη δέσμευση κινητών και ακινήτων, εφόσον
υπάρχουν υπόνοιες παραβατικότητας και θα ξεκινά ο
τακτικός έλεγχος.

Όπως μετέδωσε το Mega, αυτή τη στιγμή οι Ελεγκτικές
Αρχές και ο Οικονομικός Εισαγγελέας έχουν στα χέρια
τους 68 CD, τα οποία περιλαμβάνουν 1.364.069 ΑΦΜ
φορολογούμενων που είτε είχαν τραπεζικές συναλλαγές
άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα άνω των 100.000
ευρώ σε μια χρήση.
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Άλλες δύο (2) περιπτώσεις εκδήλωσης πρόθεσης
αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου απέτρεψε η Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μέσω της καινοτό-

μου online διαδικασίας «CYBER ALERT»

Σε συνεργασία με τα τοπικά αστυνομι-
κά τμήματα, τα άτομα που εκδήλω-
σαν την πρόσθεση εντοπίστηκαν

εγκαίρως και στις δυο περιπτώσεις και διασφ-
αλίστηκε η σωματική τους ακεραιότητα

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη
βοήθεια της καινοτόμου online διαδικασίας
«CYBER ALERT», απετράπησαν ακόμα δύο
(2) περιπτώσεις πρόθεσης αυτοκτονίας, που
εκδηλώθηκαν μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για
τις περιπτώσεις ενός 33χρονου και μιας 49χρονης. 

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενημερώθηκε την 30-07-2015, μέσω της
καινοτόμου online διαδικασίας «CYBER ALERT», από χρήστη του διαδικτύου ότι χρή-
στης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, σε ανάρτηση που έκανε, εξέφρασε την πρόθ-
εσή του να αυτοκτονήσει.

Ακολούθησε άμεσα ενδελεχής διαδικτυακή - αστυνομική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξ-
ης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και κατόπιν αλληλογραφίας με την αρμόδια εταιρεία παρ-
οχής τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκε γεωγραφικά η περιοχή όπου βρισκόταν ο 33χρο-
νος και ενημερώθηκε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ο 33χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε εγκαίρως, έπειτα από επιστάμενες έρευνες των
αστυνομικών και διασφαλίστηκε η σωματική του ακεραιότητα. 

Στη δεύτερη περίπτωση, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο «CYBER ALERT»
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες της
31-07-2015, από διαχειριστή ιστοσελίδας ότι χρήστης αυτής, σε ανάρτηση που έκανε
εξέφρασε την επιθυμία να προβεί σε αυτοκτονία.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγαγαν διαδικτυα-
κή έρευνα και κατόπιν αλληλογραφίας με την αρμόδια εταιρεία παροχής τηλεπικοινω-
νιών, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη του ατόμου αντιστοιχούσαν σε 49χρονη ημεδα-
πή.

Άμεσα ενημερώθηκε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, αστυνομικοί του οποίου εντόπισαν
την 49χρονη, η οποία είχε προβεί σε κατάποση χαπιών και την μετέφεραν σε νοσοκο-
μείο, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε για τις δύο υποθέσεις θα υποβληθεί στις
αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκ-
τρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά στον αριθμό:  11 188
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο:  ccu@cybercrimeunit.gov.gr
• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones)

CYBERKID.
• Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»:  @cyberalertGR

«Ανέβαζε» γυμνές φωτογραφίες ανήλικης
στα social, την απειλούσε και την εκβίαζε

Νεαρός που διέθετε και αναρτούσε
υλικό παιδικής πορνογραφίας
συνελήφθη από αστυνομικούς

του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της
διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
μετά από καταγγελία ανήλικης.

Ο 32χρονος, που διατηρούσε σχέσεις
κατά το παρελθόν με την ανήλικη, ανάρτ-
ησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της
κοπέλας σε δημόσιο προφίλ που
δημιούργησε σε χώρο κοινωνικής δικτύω-
σης. Το συγκεκριμένο προφίλ, αρχικά
έφερε δικό του ψευδώνυμο, αλλά στην πορεία το μετονόμασε, χρησιμοποιώντας
στοιχεία της κοπέλας, ενώ σε άλλο λογαριασμό που δημιούργησε κοινοποίησε τον
αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, με αποτέλεσμα η ανήλικη να δέχεται ενοχλήσεις.

Όπως η ίδια ανέφερε, τον τελευταίο μήνα ο 32χρονος την εξύβριζε και την απειλούσε
για την ζωή της και την σωματική της ακεραιότητα, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που
είχαν.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της πορνογραφίας
ανηλίκων, της παράνομης βίας, της απειλής, της εξύβρισης και της παράβασης του
νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, ως
ιδιώτες στατιστικοί συνεργάτες. στις διενεργούμενες από

την ΕΛΣΤΑΤ έρευνες

ΟΔήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας  σας ενημερώνουν για την
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, ως ιδιώτες στατιστικοί  συνεργά-

τες. στις διενεργούμενες από την ΕΛΣΤΑΤ έρευνες.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχολ-

ηθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν
τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσ-
κλησης από την 3η Ιουλίου 2015 μέχρι την 24η ώρα της 3ης Αυγούστου 2015, ώστε να εγγραφούν
στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, το οποίο θα έχει ισχύ για οκτώ ( 8 ) μήνες από τον Σεπτέμ-
βριο 2015 έως και τον Απρίλιο 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνο ιδιώτες
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλε-
ση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους
ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση:www. Statistics.gr,  στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνε-
ργάτες ΕΛΣΤΑΤ». Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η : https://circa.statis-
tics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Ο Θεόδωρος Χαρισιάδης  του  Κίμωνα  και της  Μαρίας το γένος Φραγκούλη,
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Νίκαια - Αγίου Ιωάννη
Ρέντη και  η Μαρία Ρεθυμνιωτάκη του Γεωργίου και  της Μαγδαληνής, το
γένος Ρεθυμνιωτάκη που γεννήθηκε στο Ίλιον Αττικής και κατοικεί στα Άνω
Λιόσια του Δήμου Φυλής πρόκειται να παντρευτούν.

O ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΙΡΕΚΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

O ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΗ-
ΡΑΜΑΖΑΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΣΑΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΟΜΑΡΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΑΘ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

4o jazz στο Πάρκο
Ένα από τα σημαντικότερα jazz

φεστιβάλ στην Ελλάδα

ΟΔήμος Ιλίου
διοργανώνει
για 4η χρονιά

ένα από τα
σημαντικότερα jazz
φεστιβάλ στην Ελλάδα,
που αποτελεί σημείο
αναφοράς για
επισκέπτες από όλη την
Αττική. Το 4ο jazz στο
Πάρκο θα
πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου 2015, στο
θέατρο του Πάρκου
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης» και
εντάσσεται στο πλούσιο
πρόγραμμα του
Πολιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου.

Δεκαεπτά αξιόλογοι σολίστες, με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Τρανταλίδη, θα
παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό τρίωρο πρόγραμμα jazz μουσικής, παρασύροντας το κοινό σε
μια ονειρική βραδιά με αυτοσχεδιαστικούς ήχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «jazz στο Πάρκο» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 με τη
συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων μουσικών του είδους και φιλοξενείται πάντοτε στον
ανεκτίμητης οικολογικής αξίας χώρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης». 

Στο 4ο jazz στο Πάρκο συμμετέχουν οι FOUR BLUES QUARTET με τους Τάκη
Αναγνωστόπουλο, Παναγιώτη Μπουραζάνη, Μάρκο Χαϊδεμένο και Νίκο Καπηλίδη, οι
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ QUARTET με τους Κωστή Χριστοδούλου, Αντώνη Μαράτο
και Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, οι NEXT STEP QUINTET με τους Τάκη Πατερέλη, Θεόδωρο
Κότσιφα, Γιάννη Παπαδόπουλο, Ντίνο Μάνο και Βασίλη Ποδαρά, καθώς και οι TANUKIA με
τους Χάρη Χαραλάμπους, Δημήτρη Κλωνή, Μάξιμο Δράκο, μαζί με την ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΕΡΟΥΛΗ.

Εκτός "Τειρεσία" όσοι
πληρώσουν έως 30/9

Επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές με ημερομηνία πληρωμής – λήξης
από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, που δεν εξοφλούνται, δεν θα μπουν
στον "Τειρεσία", εάν εξοφληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει νέα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, η παράταση δίνεται

για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εξαιτίας των περιορισμών, που ισχύουν
στην λειτουργία των τραπεζών δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα στο δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αναφέρεται:
"Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία

πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015,
όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή
από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η
Σεπτεμβρίου 2015".

Απευθείας 3μηνες συμβάσεις σε εμπειρογνώμονες για θέματα διαπραγμάτευ-
σης

Όπως ορίζει η ίδια ΠΝΠ, με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικο-
νομική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), μπορεί να ανατίθενται απευθείας έργα, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών
(3) μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρημα-
τοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης
της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Οι προκαλούμενες
δαπάνες από τη σύναψη των συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου καλύπτονται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιο-
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Πλαστικό χρήμα ή μετρητά;
Του Κυριάκου Μητσοτάκη
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας –
Βουλευτή Β’ Αθηνών

Οι Έλληνες έχουμε μια δυσλειτουργική προσκόλληση στα μετρητά.
Παρότι εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση ξοδεύουμε περισσότερα από 80
δις ευρώ, από αυτά μόνο τα 6 δις ευρώ ταδαπανάμε μέσω πλαστικού

χρήματος (πιστωτικές – χρεωστικές κάρτες). 
Αυτή είναι άλλη μια ελληνική ιδιαιτερότητα καθώς σε χώρες με βιοτικό

επίπεδο αντίστοιχο του δικού μας η χρήση πλαστικού χρήματος είναι πολύ
πιο διαδεδομένη. Πολλοί Ευρωπαίοι συμπολίτες μας σπάνια πιάνουν χρήμα
στα χέρια τους αφού ακόμη και μικρές καθημερινές συναλλαγές (αγορά σπίρ-
των, αμοιβή υδραυλικού, κομμωτήριο, λαϊκή αγορά) γίνονται με χρεωστικές
κάρτες. Στις ΗΠΑ ήδη κερδίζει έδαφος το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» που ενε-

ργοποιείται μέσω κινητών. 
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης πλαστικούχρήματος για όλες τις συναλλαγές

είναι πολλά τόσο για τον πολίτη όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Οι συναλ-
λαγές γίνονται ασφαλέστερες, εξαλείφεται ο κίνδυνος κλοπής και πατάσσεται
η φοροδιαφυγή.Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται λοιπόν το πλαστικόχρήμα
για τις συναλλαγές τόσο μεγαλύτερο το όφελος για όλους.

Η πρόσφατη εμπειρία των κεφαλαιακών ελέγχων ανέδειξε τη χρησιμότητα
και την αναγκαιότητα του πλαστικού χρήματος. Με 60 ευρώ μετρητά από το
ΑΤΜ (και πολλές ώρες στην ουρά) είναι πολύ περιορισμένες οι συναλλαγές
που μπορεί να κάνει ένας πολίτης. Αντίθετα, με μια χρεωστική κάρτα μπορεί
να κάνει όλες του τις συναλλαγές δίχως να χρειάζεται μετρητά. Μια σχετική
εμπειρία βίωσαν ειδικά οι συνταξιούχοικαθώς οι τράπεζες εξέδωσαν χιλιάδες
χρεωστικές κάρτες ως μερικό αντίδοτο στην τραπεζική αργία. Θα μπορούσα-
με να εκμεταλλευτούμε αυτή την πρόσκαιρη προσαρμογή που οι κεφαλαιακοί
έλεγχοι και οι τραπεζική αργία μας επέβαλαν, προκειμένου να υιοθετήσουμε
σε μόνιμη βάση τη χρήση πλαστικού χρήματος. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρότεινα να ξεκινούσε μια εφαρμογή εναλ-
λακτικού τρόπου καταβολής της μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων και των
συντάξεων όπου το 50% του μισθού ή της σύνταξης θα πιστωνόταν σε μια νέα
προπληρωμένη κάρτα μόνο για «ηλεκτρονική» χρήση και το υπόλοιπο 50%
στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε μετρητά. Το συνολικό κόστος μισθών
και συντάξεων για το κράτος είναι 42 δις ευρώ. Αν τα 21 δις ευρώ από αυτά
πληρωθούν μέσω χρεωστικών καρτών, το αποτέλεσμα θα είναι ταυτόχρονα
ευνοϊκό για όλους τους δικαιούχους αλλά και για το κράτος συνολικά. 

Καταρχήν όλοι οι έμποροι και πάροχοι υπηρεσιών (από τον περιπτερά
μέχρι τον ηλεκτρολόγο και από αυτόν που νοικιάζει ξαπλώστρες στην παρ-
αλία μέχρι τον πλανόδιο παγωτατζή) θα προμηθεύονταν τερματικά αποδοχής
καρτών (POS). Αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα μια λαϊκή αγορά δεν θα συναν-
τήσει POS. Μόλις όμως εφαρμοστεί το μέτρο που προτείνω είναι βέβαιο ότι
σε ελάχιστο χρόνο θα προμηθευτείPOS και ο τελευταίος μικροπωλητής. 

Σε μια οικονομία όπου οι συναλλαγές σε μετρητά εκτιμάται ότι υπερβαίνουν
τα 74 δις ευρώ, η συνήθεια της χρήσης πλαστικού χρήματος θα συνέτεινε
αποφασιστικά στη διευκόλυνση των συναλλαγών και ταυτόχρονα στην εξά-
λειψη της φοροδιαφυγής. Ειδικά για την είσπραξη του ΦΠΑ η χρήση του πλα-
στικού χρήματος μπορεί να αποβεί καταλυτική καθώς οι απώλειες από τη μη
είσπραξή του εκτιμώνται σε πάνω από 9 δις ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα. Αντί
λοιπόν να εφευρίσκουμε αμφιλεγόμενα κίνητρα όπως έκπτωση φόρων από
συλλογή αποδείξεων, λοταρίες κ.λπ., θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε το κακό
στη ρίζα του με την ευρεία χρήση προπληρωμένων χρεωστικών καρτών.Ταυ-
τόχρονα, αυξάνοντας την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ θα μπορούσαμε να
μειώσουμε άλλα «ισοδύναμα μέτρα» όπως για παράδειγμα την άμεση φορο-
λογία. Εκτιμώ ότι η υλοποίηση της πρότασής μου θα αποφέρει αμέσως έσοδα
αντίστοιχα του ΕΝΦΙΑ. 

Προτείνω να ξεκινήσει η εφαρμογή από το Δημόσιο αλλά σε επόμενη φάση
να επεκταθεί και στη μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα. Δεν έχω καμία αμφι-
βολία ότι το μέτρο θα επιτύχει. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανώς πολλά και
η εφαρμογή τεχνολογικά εύκολη και φθηνή καθώς ένα POSκοστίζει από 150
ευρώ, ενώ και οι τράπεζες θα είχαν κάθε λόγο να εκδώσουν τις απαιτούμενες
πλαστικές χρεωστικές κάρτες. Υπάρχει αντίλογος;

Ο Γ. Βαρουφάκης "διέπραξε το
αδίκημα της εσχάτης προδοσίας"

Σε ευθείες βολές κατά του
Γιάνη Βαρουφάκη, της
Ζωής Κωνσταντοπούλου

και όσων επεξεργάζονται σχέδια
αλλαγής του πολιτεύματος ή δημο-
κρατικής εκτροπής, προχώρησε ο
Γιάννης Πανούσης.

Με συνέντευξή του στο Βήμα της
Κυριακής, ο αναπληρωτής υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη, ανα-
φέρει: "Υπενθυμίζω ότι το Σύνταγμα
και οι νόμοι στηρίζουν την αστική
κοινοβουλευτική δημοκρατία, τη
λαϊκή κυριαρχία και όχι τη λαϊκή
δημοκρατία. Έχουμε αλλαγή
κυβέρνησης, όχι αλλαγή πολιτεύμα-
τος" τονίζει, σύμφωνα με το
iefimerida.gr.

Για όσους εξακολουθούν να προ-
καλούν επεισόδια με το πρόσχημα
"επειδή η κυβέρνηση είναι αριστερή
κάνουμε ό,τι θέλουμε" αναφέρει: "Μερικοί ταυτίζουν την έννοια του αγωνιστή με τη ρίψη
μολότοφ. Ε, δεν θα τους περάσει".

Στη συνέντευξη του προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα "να φτιάξει πρώτα το κράτος και
μετά την Αριστερά. Να μην πηγαίνει ανάποδα. Πρέπει πρώτα να εμπεδώσει τη Δημο-
κρατία και μετά να δώσει το αριστερό χρώμα στην κυβέρνηση του".

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη λέει πως, ενώ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως
"θέλει να υποκαταστήσει τον πρωθυπουργό".

Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη αναφέρει επίσης ότι "έχει άγνοια κινδύνου στα σχέδια
που επεξεργάζεται".

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Γ. Πανούσης αναφέρει: "Έξι μήνες τώρα η Αρι-
στερά προσδιορίζεται με τα λόγια και όχι με τις πράξεις της".

Για την εσωκομματική διαμάχη στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει: "Υπάρχει το σύνδρομο για το
ποιος θα χρεωθεί τη διάσπαση. Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει τις αγεφύρωτες διαφωνίες
πλην όμως καμία πλευρά δεν τολμά να κάνει το πρώτο βήμα".

Η μεγαλύτερη ενόχληση του είναι πως κάποιοι εκ των τάσεων του ΣΥΡΙΖΑ κατα-
κρίνουν τη λειτουργία της Αστυνομίας:

"Μερικοί άνθρωποι μισούν την Αστυνομία, επειδή μισούν τους νόμους και το κράτος.
Πολλοί πιστεύουν πως δεν πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι, αλλά οι ίδιοι με διάφορες πλά-
τες να παραβιάσουν τους νόμους ελευθέρως αφού σου λένε, "έχουμε αριστερή κυβέρν-
ηση, και θα μείνουμε ατιμώρητοι". Άλλοι ταυτίζουν την έννοια του αγωνιστή με τις μολό-
τοφ.... Είμαι έτοιμος να μιλήσω με τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και με κόκκινους δημοσιο-
γράφους για τη λειτουργία της Αστυνομίας αν και βάλλομαι λες και είμαι επιχειρησιακά
υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει".

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη λέει αναλυτικά:
"Η αποσταθεροποίηση του νομίσματος και κατ' επέκταση η διατάραξη της κοινωνικής

ειρήνης, θέτουν ευθέως ζήτημα διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του πολιτεύματος,
άρθρο 134, παράγραφος 2, περίπτωση β' του Ποινικού Κώδικα (σ.σ. αδίκημα εσχάτης
προδοσίας).

Λήστευε πεζούς σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω
και Αγία Βαρβάρα

Κακοποιός δυτικών
προαστίων. Στα
χέρια της δικαι-

οσύνης βρίσκεται 31χρο-
νος  Έλληνας για ληστείες
και άλλα αδικήματα.
Εξιχνιάσθηκαν συνολικά
εννέα περιπτώσεις.

Συνελήφθη μετά από
συντονισμένη επιχείρηση
του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας
και αστυνομικών της Άμε-
σης Δράσης (Ομάδα
ΔΙ.ΑΣ.), στις 27 Ιουλίου το
απόγευμα στην Αγία
Βαρβάρα. Σε βάρος του
εκκρεμούσε ένταλμα
σύλληψης για ληστείες,
απόπειρα ληστείας και
απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και κλοπή.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος, είτε μόνος του είτε με άγνωστους συνεργούς του είχε δια-
πράξει 6 ληστείες σε πεζούς, μία απόπειρα ληστείας, μία απόπειρα εκβίασης και μία
κλοπή, στις περιοχές του Χαϊδαρίου, της Αγίας Βαρβάρας και του Αιγάλεω.

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  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

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
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