
ΤΤαα  ππάάννωω  --  κκάάττωω
σσττοουυςς  μμιισσθθοούύςς  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσίίοουυ  --  ΠΠοοιιοοιι
κκεερρδδίίζζοουυνν,,  πποοιιοοιι
χχάάννοουυνν

Μεγάλες 
αλλαγές έρχον-

ται στο 
μισθολόγιο του 

Δημοσίου

Περαιτέρω μείωση των
δαπανών των Δήμων το
2016, οδηγεί σε υποβάθ-

μιση των υπηρεσιών
προς τους πολίτες

ΈΈννααςς  έέννααςς
ππεεθθααίίννοουυνν  οοιι
εεμμππλλεεκκόόμμεεννοοιι
σσττοο  ππλλοοίίοο  μμεε

ττοουυςς  δδύύοο  ττόόννοο--
υυςς  ηηρρωωίίννηηςς……

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη
λλεεηηλλαασσίίαα  ττηηςς

μμοοννάάδδααςς
αανναακκύύκκλλωω--
σσηηςς  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Bloomberg: Πάνω από
1.000.000 κάρτες εκδόθηκαν
μέσα στον Ιούλιο - Αχτίδα

φωτός στην οικονομία

Στις 659,94 μονάδες με
πτώση 1,22% έκλεισε το

ΧΑ-Σημάδια εξομάλυνσης

«Παραμένει προβληματική η
εξυπηρέτηση των πολιτών των
Αχαρνών από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ »

Θετικός ο απολογισμός
για τον «Αστυνομικό 

της Γειτονιάς»

ΤΤσσαακκααλλώώττοοςς::  ΌΌλλαα
τταα  μμέέττωωππαα  μμεε  ττοουυςς

δδααννεειισσττέέςς  θθαα
κκλλεείίσσοουυνν  ώώςς  ττοο  ττέέλλοοςς

ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

2-θριάσιο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η. Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη, 2105570067

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Κυπραίου 54,
2105546916

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως
52 & Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Αχαρνές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Λεωφόρος
Καραμανλή Κωνσταντίνου 38-40,
2102446460

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥΤετάρτη 5 Αυγούστου 2015\

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 25
εως 35 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία
35%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Αγίας Νόννας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου

Συνάντηση Δούρου - Κουίκ
για τη δημιουργία Film Office

στην Περιφέρεια Αττικής

Ηδημιουργία Film Office στην Περιφέρεια Αττικής
και η υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων
και ξένων παραγωγών στο χώρο του κινηματο-

γράφου, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης της περιφε-
ρειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου με τον υφυπουργό Επικρ-

ατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Τέρενς
Κουίκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, η κυβέρν-
ηση διερευνά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προς
την κατεύθυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων και
επίλυσης των τεχνικών ζητημάτων που τίθενται, ενώ η
Περιφέρεια Αττικής, «λειτουργώντας ως κόμβος ενημέρ-
ωσης, συντονισμού και διευκόλυνσης, στοχεύει στο να
μετατραπεί σε βασικό πόλο έλξης μεγάλων παραγωγών
με πολλαπλά οφέλη». 

Την Παρασκευή η καταβολή των
οικογενειακών επιδομάτων

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου καταβάλλονται τα
οικογενειακά επιδόματα β' τριμήνου 2015 (ενιαίο
επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα

τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχο-
υς που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 26-6-2015 και πληρ-
ούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αυτή αφορά 235.463 δικαιούχους και η
συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο
ποσό των 64.921.421,42 ευρώ.

Ο διοικητής του ΟΓΑ κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης διευ-
κρινίζει ότι, όσοι από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους
των οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21
έως τις 26-6-2015 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oga.gr ), στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες
Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερ-
ωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσ-
κομίσουν στον ΟΓΑ. 

Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων στους
δικαιούχους, οι οποίοι πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ
δικαιολογητικά, θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον
έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκα-
τάστημα).

Επίσης, επισημαίνεται ότι μετά την οριστική ηλεκτρονι-
κή υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών να εκτυπώνει το
έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των
στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης
καταχώρησης στοιχείων στο έντυπο Α21 θα πρέπει,
άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και
επανάληψη της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21).

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον θα αποδεσμεύε-
ται ο βαθμός από την αύξηση του μισθού των
δημοσίων υπαλλήλων και έτσι οι όποιες αυξήσεις

θα έρχονται με βάση τη μισθολογική ωρίμανση.
Έτσι, θα δημιουργηθούν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων,

καθώς αναμένεται να παγώσουν όλες οι μισθολογικές
ωριμάνσεις ως και το 2022 ή τουλάχιστον ως το 2020,
ενώ παράλληλα τα πτυχία θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη
διάρκεια της μισθολογικής ωρίμανσης.

Ποιους αφορά το σχέδιο για αύξηση των μισθών
Το νέο σχέδιο προβλέπει αυξήσεις μισθών ανά δύο έτη

για τους κατόχους πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από την άλλη, για
τους υπαλλήλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης η μισθολογική ωρίμανση θα έρχεται ανά
τρία έτη.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των δανειστών ασκούν πιέσεις

προκειμένου να αυξηθεί το χρονικό όριο για τους
πτυχιούχους στα τρία έτη και για τους μη πτυχιούχους ως
και στα πέντε έτη, γεγονός που θα σημάνει έμμεσο πάγω-
μα των αυξήσεων και μικρότερη μισθολογική ανέλιξη.

Η βαθμολογική ανέλιξη του υπαλλήλου δεν θα παίζει
κανέναν ρόλο στον μισθό του, όμως θα δίνει τη δυνατότ-
ητα στον εργαζόμενο να λάβει θέση ευθύνης. 

Σε αυτό το σημείο, οι δανειστές επιμένουν ότι για την
καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών πρέπει να δοθούν
κίνητρα έτσι που μεταφράζονται σε μισθολογικές αυξή-
σεις οι οποίες μάλιστα μπορεί να φτάσουν και το 8%.

Παράλληλα, όσον αφορά στα ειδικά μισθολόγια
«κόβονται» τα κίνητρα των υπαλλήλων μαζί με τον μισθό
τους, με αποτέλεσμα οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια να
φτάσουν έως και το 5%.

Ένας ένας πεθαίνουν οι
εμπλεκόμενοι στο πλοίο με
τους δύο τόνους ηρωίνης…

Πολλά ερωτηματικά γεννά ο μυστηριώδης θάνα-
τος του ανθρώπου «κλειδί» για την υπόθεση του
πλοίου «Noor One», που μετέφερε δύο τόνους

ηρωίνης τον περασμένο Ιούνιο, η οποία παρελήφθη στα
ανοιχτά της θάλασσας του Ομάν και μεταφέρθηκε στην
Ελλάδα.

Ο 41χρονος προφυλακισμένος για την υπόθεση Τούρ-
κος και φερόμενος «εγκέφαλος» της οργάνωσης, ο
οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από
χρόνια παραπληγία που αντιμετώπιζε, πέθανε μυστηρ-
ιωδώς στις 20 Ιουλίου κι ενώ είχε εκφράσει την πρόθεσή
του να συνεργαστεί με τις δικαστικές Αρχές.

Από τον Κορυδαλλό μέχρι και τον Ερυθρό Σταυρό
προκύπτει να υπάρχει ένα τρίωρο... κενό στην μεταφορά
του, στο τέλος της οποίας κι απεβίωσε από παθολογικά
αίτια, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Θοδωρή Πανα-
γιωτίδη για το news247.gr. Πριν συμβούν όλα αυτά μετέφ-
ερε όσα γνώριζε σε συμπατριώτη του, συγκρατούμενό
του, ο οποίος με τη σειρά του μετέφερε σε σωφρονιστικό
υπάλληλο σε σχέση με τους χαμένους «κρίκους» της

υπόθεσης που αφορούν Έλληνες εμπλεκόμενους...
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, φέρεται

να είχε εκμυστηρευτεί στον ίδιο συμπατριώτη πριν το δικό
του περίεργο τέλος, πως πλέον ήταν νεκροί άλλα πέντε
μέλη της οργάνωσης στο Βέλγιο. Τρεις μήνες πριν τον
δικό του θάνατο για τα ακριβή αίτια του οποίου θα αποφ-
ανθεί ο ιατροδικαστής, κυριολεκτικά εκτελέστηκε σε
κακόφημο ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης και ένας
Ιρανός, επίσης ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης που είχε
καταφέρει να διαφύγει εγκαίρως στην Τουρκία και να
γλιτώσει την σύλληψη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του
Λιμενικού. Ο ιδιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου, είναι προ-
φυλακισμένος για την υπόθεση και πρόσφατα ζήτησε την
μεταφορά του γιατί φοβάται για την ζωή του.

Πρόκειται για επιχειρηματία που φέρεται να είχε άρι-
στες σχέσεις με ηχηρά ονόματα του χώρου στην Ελλά-
δα... Ένα έγγραφο όμως που προστέθηκε στην ογκωδέ-
στατη δικογραφία τον περασμένο Μάιο και αφορά την
ανάλυση των τηλεφωνικών του επικοινωνιών με τον γιο
του, δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, αφού προκύπτει
επικοινωνία, σύμφωνα με την οποία ο επιχειρηματίας δεν
φέρεται να έχει γνώση για τις κινήσεις ενός έμπιστού του
ανθρώπου από την Αλβανία, που είναι επίσης προφυλα-
κισμένος για την υπόθεση και φέρεται να είναι εκείνος
που έκρυψε μεγάλο μέρος της κατασχεθείσας ποσότητας
στην βίλα της Φιλοθέης.

Τα πάνω - κάτω στους μισθούς του
Δημοσίου - Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στο μισθολόγιο του Δημοσίου,
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Τσακαλώτος: Όλα τα
μέτωπα με τους δανει-
στές θα κλείσουν ώς το

τέλος της εβδομάδας

Την αισιοδοξία του ότι όλα τα μέτωπα με τους
δανειστές θα κλείσουν ώς το τέλος της εβδομά-
δας εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος μετά το πέρας της συνάντησής

που είχε ο ίδιος και ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος
Σταθάκης με τους εκπροσώπους των θεσμών. 

«Όπως λένε οι Άγγλοι που στοιχηματίζουν, πριν από
10 ημέρες θα το ‘έπαιρνα’ να είμαστε εδώ που είμαστε
σήμερα. Δηλαδή είναι τουλάχιστον όσο καλά περιμένα-
με. Δεν είναι χειρότερα και ίσως είναι λίγο καλύτερα
από ό,τι περίμενα» ανέφερε δε.

Ο κ. Τσακαλώτος πάντως ξεκαθάρισε ότι η ραχοκο-
καλιά του νέου προγράμματος, δηλαδή το μακροοικο-
νομικό σενάριο, δεν έχει κλείσει ακόμη, καθώς
υπάρχουν διάφορες ανάμεσα σε Ευρωπαίους και ΔΝΤ
για την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. «Χωρίς να
συμφωνηθεί το μέγεθος της ύφεσης δεν μπορούν να
καθοριστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και επομένως τα
μέτρα» εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών. 

Aπό την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας Γιώρ-
γος Σταθάκης δήλωσε ότι «καταθέσαμε τις προτάσεις
μας για τα κόκκινα δάνεια αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να
τις συζητήσουμε. Η πρότασή μας θα καλύπτει όλα τα
δάνεια -και επιχειρηματικά και στεγαστικά- με στόχο
την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την
ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται»
διευκρίνισε. 

Οι προτάσεις μας, εξήγησε, γίνονται με βάση το
πνεύμα των αρχικών προτάσεων που είχαμε καταθέ-
σει, αλλά έχουν περάσει τρεις μήνες διαπραγμα-
τεύσεων σημείωσε με νόημα, υπαινισσόμενος ότι οι
προτάσεις θα πρέπει και να επικαιροποιηθούν. 

Κυβέρνηση και κουαρτέτο κινούνται για την επίτευξη
συνολικής συμφωνίας το αργότερο έως τις 18
Αυγούστου και όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών
καμία από τις δυο πλευρές δεν έχει θέσει για την ώρα
θέμα νέου δανείου –γέφυρας, ούτως ώστε να καλυφθεί
το ομόλογο της ΕΚΤ που λήγει στις 20ης Αυγούστου. 

Για αποκλίσεις μεταξύ Αθήνας και δανειστών, οι
οποίες ωστόσο δεν είναι αξεπέραστες, έκανε λόγο
νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών. 

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών,
ξεκινά η διαβούλευση με τους θεσμούς για τις συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις, με χρονοδιάγραμμα έως το
τέλος του χρόνου να έχει υπάρξει σχετική νομοθεσία.

Την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έως τώρα πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την
Αθήνα εξέφρασε από την πλευρά της, η αναπληρώτρ-
ια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα
Αντρέεβα. 

Τετάρτη, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, θα
υπάρξουν οι εξής συναντήσεις:

· 11:30 οι υπουργοί Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώρ-
γος Σταθάκης με τους εκπροσώπους των θεσμών ενώ

· Στις 15:30 στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων
θα έχουν συναντήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια για το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και στις 17:30 για θέμα-
τα Δικαιοσύνης.

Σημαντικές επαφές για τον
πρωθυπουργό στην Αίγυπτο

Σημαντικές επαφές με τους ηγέτες
της Γαλλίας, της Αιγύπτου και τον
πρωθυπουργό της Ρωσίας θα έχει

την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Ισμαηλία της
Αιγύπτου όπου θα γίνουν οι εκδηλώσεις για
την νέα διώρυγα του Σουέζ, ο πρωθυπο-
υργός Αλέξης Τσίπρας. 

Διμερή θέματα και θέματα σχετικά με την
ρευστή κατάσταση στην ευρύτερη Μέση
Ανατολή θα συζητήσει ο κ. Τσίπρας με τον
πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ ελ
Σίσι. Είναι η δεύτερη συνάντηση που θα
έχουν οι δύο άνδρες μέσα σε λίγους μήνες.
Η πρώτη τους συνάντηση είχε πραγματο-
ποιηθεί τον περασμένη Απρίλιο στην Λευ-
κωσία κατά τη διάρκεια της τριμερούς
συνάντησης Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρ-
ατίας και Αιγύπτου, όπου είχε υπογραφεί και
η διακήρυξη των τριών χωρών. Σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, η περαιτέρω σύσφιξη
των σχέσεων των δύο χωρών και η υποστήριξη κάθε προσπάθειας που συμβάλλει στην σταθερότητα της περιοχής,
θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών. 

Ο κ. Τσίπρας θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ με τον οποίο θα συζητήσει θέμα-
τα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων και κοινοτικά θέματα. Με τον Ρώσο πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεν-
τβέντεφ, ο κ. Τσίπρας θα συζητήσει την διμερή συνεργασία, ενώ αναμένεται να διαβεβαιώσει τον κ. Μεντβέντεφ ότι η
Ελλάδα στηρίζει τον «ελληνικό αγωγό», αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνορωσικών σχέσεων.

Στις εκδηλώσεις για τα εγκαίνια της νέας διώρυγας του Σουέζ αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από την
Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, ενώ μεγάλη αναμένεται η συμμετοχή αντιπροσωπειών αραβικών χωρών.

ΗΚεντρική Εξουσία για μια ακόμη φορά
τους τελευταίους μήνες , ζητά από τους
Δήμους με ΚΥΑ που υπογράφουν οι

κ.κ. Βούτσης και Μάρδας, «να σηκώσουν το
βάρος» του νοικοκυρέματος του Κράτους και να
μειώσουν περαιτέρω τις δαπάνες τους για το
2016.

Δυστυχώς η Κεντρική Εξουσία είτε δεν θέλει,
είτε δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι περαιτέρω
μείωση των δαπανών στους δημοτικούς προϋ-
πολογισμούς της επόμενης χρονιάς, θα οδηγή-
σει σε κατάρρευση των δημοτικών υπηρεσιών
που προσφέρουν καθημερινά οι Δήμοι σε εκα-
τομμύρια πολίτες. 

Η Κεντρική Εξουσία οφείλει να εξηγήσει στους
πολίτες με ποιο ηθικό έρεισμα εξακολουθεί να
ζητά από τους Δήμους, που διαχειρίζονται μόλις
το 0,8% του ΑΕΠ, περαιτέρω μείωση των δαπανών τους;
Όταν την ίδια ώρα η Κεντρική Εξουσία, που διαχειρίζεται
το υπόλοιπο 99,2%, δεν κάνει αντίστοιχη προσπάθεια;

Η Κεντρική Εξουσία δεν μπορεί να ζητά περαιτέρω
μείωση των δαπανών μας, όταν οι Δήμοι είναι αυτοί που
έχουν συμβάλλει όλα αυτά τα χρόνια στην επίτευξη του
στόχου για δημοσιονομικά πλεονάσματα. 

· Σε ποιον άλλο φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης
έχουν μειωθεί κατά 60% οι κρατικές επιχορηγήσεις πέραν
των Δήμων; 

· Ποιοι άλλοι θεσμοί της Κεντρικής Εξουσίας
παράγουν πλεονάσματα όπως οι Δήμοι; 

· Πόσο ακόμη να μειώσουμε τις δαπάνες μας ;
Πως θα στηρίξουμε τις χιλιάδες κοινωνικές μας δομές
που σήμερα υποστηρίζουν δεκάδες χιλιάδες συνανθ-
ρώπους μας; 

· Πως θα λειτουργήσουμε τις υπηρεσίες μας
χωρίς δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, όταν όλοι
γνωρίζουν ότι λειτουργούμε με 40% λιγότερο προσωπικό; 

· Πως θα γίνουν έργα στους Δήμους μας, αν
μειώσουμε κι άλλο τις προμήθειες; 

Αν θέλει πραγματικά η Κεντρική Εξουσία να καταρτι-
στούν ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί το 2016, που θα
στηρίζονται στα πραγματικά έσοδα που θα εισπράξουν οι
Δήμοι την επόμενη χρονιά, οφείλει να κάνει τα παρακάτω:

· Πρώτον, να δεσμευτεί καταρχήν για την υλο-
ποίηση του κρατικού Προϋπολογισμού του 2015, ώστε να
γνωρίζουμε όλοι οι Δήμοι αν και πότε θα αποπληρωθούν
από την Κυβέρνηση τα «παρακρατηθέντα» της χρονιάς
που διανύουμε, αλλά και τα έσοδά μας από τον φόρο
μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης. 

· Δεύτερον, να υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση και
για το 2016. Δεν είναι δυνατόν να ζητούν από τους Δήμο-
υς ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς, όταν δεν γνωρίζουμε
αν θα είναι η Κεντρική Εξουσία συνεπής στις δικές της,
θεσμοθετημένες υποχρεώσεις. Αν μας ζητούν να μειώσο-
υμε τις δαπάνες μας, για να δικαιολογήσουν τη δική τους
ασυνέπεια , ας μας το πουν ευθέως. 

· Τρίτον, να αυξηθούν οι ΚΑΠ κατά τα ποσό του-
λάχιστον του κόστους των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων
(δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες) όπως ορίζει το
άρθρο 102 του Συντάγματος. 

· Τέταρτον, να παύσει η στάση πληρωμών από
πλευράς Δημοσίου για τα δημοτικά έργα του ΕΣΠΑ της
περιόδου 2007-2013. Και να ληφθεί μέριμνα το κόστος
που προκλήθηκε από την καθυστέρηση να μην επιβα-
ρύνει τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς τόσο του 2016,
όσο και των επόμενων ετών. 

· Πέμπτον, να γίνουν αποδεκτές και να νομοθετ-
ηθούν άμεσα, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρ-
εωμένους Δήμους. 

Περαιτέρω μείωση των δαπανών των
Δήμων το 2016, οδηγεί σε υποβάθμιση των

υπηρεσιών προς τους πολίτες
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Προγραμματικές συμβάσεις
για τη συντήρηση των οδικών

δικτύων υπέγραψε η Ρ. Δούρου

Προγραμματικές συμβάσεις με αντικείμενο τη
συντήρηση των οδικών δικτύων στη δυτική
Αθήνα και του δήμου Σαρωνικού, υπέγραψε

σήμερα η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου με τους
επικεφαλής των δήμων.

Συγκεκριμένα, για το οδικό δίκτυο στη δυτική Αθήνα

υπέγραψε η περιφερειάρχης Αττικής και ο εκπρόσωπος
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
και δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης. Το
έργο θα εκτελεστεί σε δημοτικές οδούς ή τμήματα δημο-
τικών οδών των δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανα-
ργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρ-
ούπολης και Χαϊδαρίου.

Για το δίκτυο του δήμου Σαρωνικού, υπέγραψε η κ.
Δούρου και ο ο δήμαρχος Σαρωνικού, Γεώργιος Σοφ-
ρώνης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
199.020,46 ευρώ. Το έργο, που αφορά στην άμεση
συντήρηση λόγω φθορών του υφιστάμενου οδοστρώμα-
τος, θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
της μελέτης και τις πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές που
τη συνοδεύουν. Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει
στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση και πεζών και οχημά-
των.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε
τη σημασία όλων εκείνων των έργων υποδομής, και ειδι-
κά των οδικών έργων, που συμβάλλουν στην οδική ασφ-
άλεια και την προστασία πεζών και εποχούμενων.

Συνεργασία ΕΛΤΑ με Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων

Σύμβαση συνεργασίας με τα Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία υπέγραψε το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι

πελάτες-δικαιούχοι λογαριασμού ταμιευτηρίου τού ΤΠκΔ
χωρίς να απαιτείται η προσέλευση τους σε αυτό.

Ειδικότερα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
λαμβάνοντας υπόψη το ιδιάζον καθεστώς αναλήψεων και
μεταφοράς κεφαλαίων που έχει επιβληθεί με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για
τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων», προχώρησε στη σύναψη σύμβα-
σης συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την οποία τα
ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν, μέσω της Υπηρεσίας Ταχυπληρ-
ωμών (με κατ' οίκον καταβολή ή σε οποιοδήποτε Ταχυδρ-
ομικό Κατάστημα), το έργο της αποστολής και πληρωμής
του ισχύοντος επιτρεπόμενου ορίου αναλήψεων μετρη-
τών ανά πελάτη-δικαιούχο λογαριασμού ταμιευτηρίου του
ΤΠκΔ, σε όλη την επικράτεια -μετά από εντολή του δικαι-
ούχου- χωρίς να απαιτείται πλέον η προσέλευσή του σε
κατάστημα του Ταμείου.

Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες-δικαιούχοι λογαριασμού
ταμιευτηρίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας, θα πρέ-
πει να υποβάλλουν ειδική έντυπη εντολή στο Ταμείο.

Αυτόματοι πωλητές γίδινου
γάλακτος σε Κομοτηνή και

Αλεξανδρούπολη

Οι άνθρωποι του
κτηνοτροφικού
συνεταιρισμού

"Θρακών Αμνός" φιλοδο-
ξούν να στείλουν το
παστεριωμένο γίδινο γάλα
σε όλες τις πρωτεύουσες
των νομών της Β. Ελλά-
δας.

Μέσα στον προσεχή
Σεπτέμβριο αναμένεται να
λειτουργήσουν οι δύο αυτόματοι πωλητές (ΑΤΜ) γίδινου
γάλακτος, που στήνει σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή
ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός "Θρακών Αμνός", σύμφ-
ωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρός του Χρή-
στος Παρασχούδης.

Στόχος της πιλοτικής προσπάθειας είναι τα μηχανήμα-
τα αυτά να αποτελέσουν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του
παραγωγού και του καταναλωτή στην ευρύτερη περιοχή.

Μακροπρόθεσμος στόχος των ανθρώπων του συνεται-
ρισμού είναι μαζί με τους αγρότες και κτηνοτρόφους της
Β. Ελλάδας να προχωρήσουν στη δημιουργία μίνι-μάρ-
κετ, μέσω των οποίων θα διανέμονται, φθηνά, ποιοτικά
προϊόντα, με την προστιθέμενη αξία να την καρπώνονται
οι ίδιοι "και να μην ...χάνεται στον δρόμο", όπως χαρακ-
τηριστικά ανέφερε ο κ. Παρασχούδης.

"Φιλοδοξία μας είναι να εφοδιάσουμε με παστεριωμένο
γίδινο γάλα τουλάχιστον όλες τις πρωτεύουσες νομών
στη Β. Ελλάδα" υπογράμμισε.

Ο συνεταιρισμός σε αριθμούς και το μεγάλο "στοίχημα"
Ο συνεταιρισμός "Θρακών Αμνός" ιδρύθηκε το 2012,

έχει 160 μέλη αιγοπροβατοτρόφους, εκ των οποίων οι 60
γιδοτρόφοι, ενώ η ετήσια παραγωγή γίδινου γάλακτος
ανέρχεται σε 1 εκατ. λίτρα. Μέσω των ΑΤΜ γίδινου
γάλακτος θα πωλούνται αυτόνομα 400 λίτρα ημερησίως.

Πάντως, το μεγάλο "στοίχημα" για τους ανθρώπους
του συνεταιρισμού είναι να πείσουν τους καταναλωτές να
γυρίσουν "πίσω στις παραδόσεις τους και να ξεκινήσουν
και πάλι την αγορά και κατανάλωση γίδινου γάλακτος".

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Παρασχούδη, μέχρι
τη δεκαετία του 1980 η βοοτροφία δεν ήταν ανεπτυγμένη
και η κατσίκα, που οι κτηνοτρόφοι παρομοιάζουν με την
"κατσαρίδα των μηρυκαστικών" (λιτοδίαιτο ζώο και ανθ-
εκτικό στις ασθένειες), αποτελούσε τη βασική πηγή για
την προμήθεια γάλακτος.

"Ο Δίας μεγάλωσε, πίνοντας γίδινο γάλα" λέει χαρακ-
τηριστικά ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, υπογραμμίζον-
τας ότι οι επιστήμονες θεωρούν πως "το γίδινο γάλα είναι
πιο υγιεινό και ανεπιφύλακτα μπορούν να το πίνουν τα
παιδιά και οι μεγάλοι".

Την παστερίωση του προϊόντος θα αναλάβει η
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, "εταιρεία με την οποία υπάρχει ήδη συνε-
ργασία για την απορρόφηση του γάλακτος των μελών
μας", όπως διευκρίνισε ο κ. Παρασχούδης, ενώ την ημε-
ρήσια τροφοδοσία των μηχανημάτων θα κάνει ο συνεται-
ρισμός, που θα αγοράσει φορτηγό προς αυτό τον σκοπό.

Το ΑΤΜ γίδινου γάλακτος θα έχει ηλεκτρονικό πίνακα,
όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να δει την ημερομηνία
παστερίωσης και λήξης.
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Σύγκρουση Κωνσταν-
τοπούλου - Παππά για

τη σύνθεση του ΕΣΡ

Ηπλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
είναι το αντικείμενο της Διάσκεψης των Προέδρ-

ων που συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Βουλή. Στις αρχές
Μαΐου ορίστηκε Υπηρεσιακό ΔΣ, με πρόεδρο τη Λίνα
Αλεξίου, έως ότου οριστεί η νέα τακτική σύνθεση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την διάρκεια της Διάσ-
κεψης των Προέδρων της Βουλής, ο υπουργός Επικρα-
τείας και αρμόδιος για θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης, Νίκος Παππάς, πρότεινε να υπάρξει νέο ΔΣ της Ανε-
ξάρτητης Αρχής, δηλαδή να πληρωθούν οι 3 κενές θέσεις
και να αντικατασταθούν και τα τέσσερα μέλη.

Απο την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής αντέτεινε
ότι με την παρούσα σύνθεση το ΕΣΡ λειτουργεί κανονικά,
υποστηρίζοντας ότι τα τέσσερα υπηρεσιακά μέλη πρέπει
να παραμένουν και να προκηρυχθούν οι τρεις κενές

θέσεις για την πλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα ζητήσει

γνωμοδοτήσεις από την επιστημονική υπηρεσία της Βου-
λής, καθώς και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
προκειμένου να υπάρχει νομική τεκμηρίωση και η Διάσ-
κεψη των Προέδρων να λάβει τις αποφάσεις της.

«Έσπασε καρδιές» η εθνική υδατοσφαίρισης των
ανδρών, αλλά τελικά τα κατάφερε και βρίσκεται
για τρίτη φορά στην ιστορία της στους «4» του

κόσμου. 
Μετά από έναν αγώνα θρίλερ, το αντιπροσωπευτικό

νίκησε 12-11 τα πέναλτι την Αυστραλία και προκρίθηκε
στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του
Καζάν, όπου την Πέμπτη (20:30) θα αντιμετωπίσει την
Κροατία, σε έναν αγώνα με «έπαθλο» μία θέση στον
τελικό, αλλά και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο. 

Δέκα χρόνια μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία της, το χάλκι-
νο μετάλλιο στο Παγκόσμιο του Μόντρεαλ, η ελληνική
ομάδα θα βρει απέναντί της την ίδια ομάδα που είχε νική-
σει τότε στον «μικρό» τελικό, με την ελπίδα η ιστορία να
επαναληφθεί...

Για να φτάσει βέβαια στη διαδικασία των πέναλτι, η
εθνική πέρασε από «χίλια κύματα», απέναντι στην πολύ
σκληροτράχηλη Αυστραλία. Δέχθηκε μάλιστα τρία τέρμα-
τα στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης και βρέθηκε
«στα σχοινιά», αλλά το γκολ του Γιάννη Φουντούλη τέσ-
σερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ισοφάρισε σε 7-7 και
επέτρεψε στην ελληνική ομάδα να πάει το ματς στα πένα-
λτι και να το κερδίσει.

Ήδη από το πρώτο οκτάλεπτο έγινε φανερό πώς θα
κυλήσει ο προημιτελικός. Η ελληνική άμυνα είχε
εγκλωβίσει τους Αυστραλούς, που σε όλη την πρώτη
περίοδο είχαν μόνο ένα επικίνδυνο σουτ που απέκρουσε
ο Φλέγκας, ενώ και στη μοναδική αποβολή που χρεώθη-
κε, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έκλεψε τη μπάλα. 

Την ίδια στιγμή όμως, το δυναμικό παιχνίδι των
«σαρκς» δημιουργούσε πολλά επιθετικά προβλήματα
στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τα πράγματα χει-
ροτέρεψαν, καθώς ο Χρήστος Αφρουδάκης έχασε τετ-α-
τετ στην κόντρα στην πρώτη περίοδο και πέναλτι στη
δεύτερη. 

Η εθνική σκόραρε μόνο στον παίκτη παραπάνω κι έτσι,
όταν οι Αυστραλοί βρήκαν κάποιες -έστω και σποραδικές-
λύσεις στην επίθεση, προηγήθηκαν 3-2 στο ημίχρονο και
4-2 με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με ένα εύκολο
γκολ του Σουίφτ από θέση φουνταριστού.

Η αντίδραση της εθνικής ήρθε και πάλι από την άμυνα,
που «έσφιξε» και κράτησε ανέπαφη την εστία του πολύ
καλού Κώστα Φλέγκα για περίπου 13 λεπτά. Οι Έλληνες
διεθνείς ανέτρεψαν την κατάσταση και προηγήθηκαν 5-4
στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, αλλά στην τελευταία
περίοδο έδειχναν να παίζουν περισσότερο με το χρόνο,
παρά να επιδιώκουν να πετύχουν ένα γκολ που θα «καθ-
άριζε» το ματς. 

Έτσι, όταν ο Ρόουτς ισοφάρισε 2΄43΄΄ πριν τη λήξη, το
παιχνίδι έγινε... ροντέο. Στην αμέσως επόμενη επίθεση ο
Γιάνγκερ με ξαφνικό σουτ αιφνιδίασε τον Φλέγκα και
έδωσε προβάδισμα (6-5) στην Αυστραλία, 1΄53΄΄ πριν το
τέλος. Ο Γενηδουνιάς απάντησε αμέσως στον παίκτη
παραπάνω, αλλά στα 38΄΄ η εθνική δέχθηκε ένα «φτηνό»
γκολ, με τον Πάουερ να μπαίνει στα 2μ., να υποδέχεται

ωραία μία ψηλή πάσα από τη γωνία και να σκοράρει. 
Οι παίκτες του Βλάχου είχαν μία και μοναδική ευκαιρία

να ισοφαρίσουν, κέρδισαν αποβολή και ο Φουντούλης
από την αριστερή γωνία σούταρε ψύχραιμα και νίκησε
τον Στάντον-Φραντς, 4΄΄ πριν τη λήξη και τον αποκλει-
σμό...

Η διαδικασία των πέναλτι ξεκίνησε με τον Φλέγκα να
αποκρούει την εκτέλεση του σπεσιαλίστα Άαρον Γιάν-
γκερ. Από κει και πέρα η πρόκριση ήταν στα χέρια των
διεθνών, που δεν πέταξαν την ευκαιρία στα... σκουπίδια.
5/5 πέναλτι για την ελληνική ομάδα, με τον Άλεξ Γούνα να
ευστοχεί στο τελευταίο και να στέλνει την εθνική στους
«4». Εκεί περιμένει η «χρυσή» Ολυμπιονίκης Κροατία,
που νωρίτερα επιβλήθηκε πολύ άνετα του Μαυροβουνίου
με 10-4. Μόνο που πλέον, το άγχος δεν θα είναι στην
ελληνική πλευρά...

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 1-3, 3-1, 2-3 (κ.α.), 5-4 (πεν.)
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αφρουδάκης (π.π.), 1-1 Γιάν-

γκερ (π.π.), 2-1 Φουντούλης (π.π.), 2-2 Ρόουτς (π.π.), 2-
3 Γιάνγκερ (περιφέρεια), 2-4 Σουίφτ (φουνταριστός), 3-4
Κολόμβος (π.π.), 4-4 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 5-4
Γούνας (π.π.), 5-5 Ρόουτς (π.π.), 5-6 Γιάνγκερ (περιφέρ-
εια), 6-6 Γενηδουνιάς (π.π.), 6-7 Πάουερ (φουνταριστός),
7-7 Φουντούλης (π.π.)

Η σειρά των πέναλτι: Γιάνγκερ (απέκρουσε ο Φλέγκας),
Αφρουδάκης 8-7, Σουίφτ 8-8, Φουντούλης 9-8, Ρόουτς 9-
9, Μυλωνάκης 10-9, Χάουντεν 10-10, Βλαχόπουλος 11-
10, Γκίλκριστ 11-11, Γούνας 12-11

Η εθνική είχε 6/10 με παίκτη παραπάνω, 0/1 πέναλτι
(στον κανονικό αγώνα) και ένα γκολ από την περιφέρεια.
Η Αυστραλία είχε 3/8 με παίκτη παραπάνω, δύο γκολ από
την περιφέρεια και δύο από θέση φουνταριστού.

Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Πουτνίκοβιτς (Σερβία)
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Φλέγκας, Μυλωνάκης 1,

Δερβίσης, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Ποντικέας,
Αφρουδάκης 2, Δελακάς, Μουρίκης, Κολόμβος 1, Γούνας
2, Βλαχόπουλος 1, Γαλανόπουλος

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Έλβις Φάτοβιτς): Στάντον-Φρεντς, Κάμ-
πελ, Φορντ, Κότεριλ, Πάουερ 1, Γκίλκριστ 1, Ρόουτς 3,
Γιάνγκερ 3, Σουίφτ 2, Έμερι, Χάουντεν 1, Μάρτιν, Ντένε-
ρλι

Στους «4» του κόσμου η εθνική πόλο
ανδρών μέσω... πέναλτι

Πρόσληψη 42 ηλεκτρο-
τεχνιτών στη ΔΕΔΔΗΕ

Την πρόσληψη 42 ατόμων με ειδικότητα Ηλεκτρο-
τεχνικών Δικτύων στην Εταιρεία «Διαχειριστής
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας  Α.Ε» υπέγραψε, χθες, ο αναπληρωτής υπουργός

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορ-
ος Βερναρδάκης.

Το νέο προσωπικό το οποίο επιλέχθηκε με βάση τον
πίνακα επιτυχόντων της 3Κ/2014 προκήρυξης, θα
καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε νησιά του Αιγαίου
και στην Κρήτη.

Η απόφαση πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες
ημέρες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στο εδώλιο γιατρός για παρά-
νομες συνταγογραφήσεις

Σε δίκη παραπέμπεται γιατρός για παράνομες
συνταγογραφήσεις σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ το
διάστημα 2007-2009. 

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται ότι εξέδωσε εκα-
τοντάδες συνταγές, για χορήγηση ακριβών φαρμάκων σε
ασθενείς, τους οποίους ουδέποτε εξέτασε και για ανύπα-
ρκτες παθήσεις. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλε-
υμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, πρόκειται

για πάνω από 1500 συνταγές, που αφορούσαν φάρμακα,
την αγορά των οποίων κάλυπτε εξ ολοκλήρου το ΙΚΑ. Η
δε ζημιά που προκλήθηκε στο Ίδρυμα υπολογίζεται ότι
υπερβαίνει τις 480.000 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, κεντρικό ρόλο
στην υπόθεση φαίνεται ότι είχε μία φαρμακοποιός, σε
χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας
εμφανίζονταν να εκτελούνται οι συνταγές. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο
βρίσκεται σε απόσταση 83 χιλιομέτρων από το περιφερ-
ειακό ιατρείο του κατηγορούμενου γιατρού.
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Οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για
τους Παιδικούς Σταθμούς, λέει ο Καμαρινόπουλος

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής
συζητήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου
2015, η παραχώρηση της χρήσης του

Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στην οδό
Θέτιδος της Ζωφριάς (δίπλα στο Κλειστό
Γυμναστήριο) από το Δήμο Φυλής, στους Παι-
δικούς Σταθμούς των Άνω Λιοσίων.

Το θέμα ήταν τυπικό καθώς ήδη λειτουργει
στο συγκεκριμένο χώρο ο Παιδικός Σταθμός
«Μικρές Πατούσες». Μάλιστα το προσωπικό
έχει πολλές φορές εκπλήξει τα παιδιά και τους
γονείς με την επινοητικότητά του, με πρόσφατο
παράδειγμα τη διοργάνωση ενός ξέφρενου
«πισίνα πάρτι» στο χώρο του σταθμού. Στην
αυλή του Παιδικού στήθηκαν μικρές πλαστικές
πισίνες μέσα στις οποίες τσαλαβούτηξαν τα
παιδιά που, όπως προκύπτει από το επισυνα-
πτόμενο φωτογραφικό υλικό, το απόλαυσαν. 

Όμως εκείνος που το χάρηκε περισσότερο
ήταν ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος που δεν λείπει
στιγμή από το πλευρό τους και κάνει τα πάντα
για να είναι ευχαριστημένα. 

Δεν παραλείπει ακόμα να εκφράζει τις ευχα-
ριστίες του στο προσωπικό όλων των Παι-
δικών Σταθμών, τονίζοντας ότι με τον επαγγε-
λματισμό, το αίσθημα ευθύνης και τη διάθεση
που τους διακρίνει, οι εργαζόμενοι των Παι-
δικών Σταθμών προσπαθούν πάντοτε για το
καλύτερο. 

Τέλος εκφράζει τις ευχές του στους εργαζο-
μένους και σε όλους τους κατοίκους του
Δήμου Φυλής για καλόκαλοκαίρι.

IOM: Πάνω από 2.000 μετα-
νάστες έχουν χάσει φέτος τη

ζωή τους στη Μεσόγειο

Οεκπρόσωπος του Οργανισμού, Ιτάγι Βίρι δήλω-
σε ότι οι νεκροί πρόσφυγες που προσπαθούν
να φθάσουν στην Ευρώπη διασχίζοντας τη

Μεσόγειο, ξεπέρασαν τους 2.000.

Από τον Ιανουάριο, 188.000 άνθρωποι έχουν φθάσει
στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Οι πρόσφυγες
φτάνουν στα παράλια της Ιταλίας και της Ελλάδας. Μέχρι
το τέλος του έτους αναμένεται ότι θα έχει ξεπεραστεί το
συμβολικό όριο των 200.000.

Περίπου 97.000 πρόσφυγες έχουν φθάσει στην Ελλά-
δα και 90.500 στην Ιταλία, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι
εντοπίζονται στη διαδρομή από τις ακτές της βόρειας
Αφρικής προς την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, 1.930 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη
διαδρομή αυτή, έναντι 60 περίπου στη διαδρομή προς
την Ελλάδα.

Το Σαββατοκύριακο, 19 άνθρωποι έχασαν στη ζωή
τους στα στενά της Σικελίας, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Στη μία περίπτωση, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
από την εξάντληση και την δίψα. Το πόσιμο νερό που
μετέφεραν μαζί τους, χρησιμοποιήθηκε για την ψύξη της
μηχανής του πλοίου που τους μετέφερε στην Ιταλία.

Το Ποτάμι: Το απύθμενο
θράσος της κυρίας Προέδρου

Για «απύθμενο θράσος» της Ζωής Κωνσταντο-
πούλου κάνει λόγο Το Ποτάμι σχολιάζοντας την
επιστολή της

της 31ης Ιουλίου
προς τον πρωθυπο-
υργό με την οποία
ζητούσε την παρέμ-
βασή του για τις επι-
κριτικές δηλώσεις
των κ. Μάρδα και
Πανούση στο πρό-
σωπό της. 

«Είναι τουλάχι-
στον αστείο να επι-
καλείται η κυρία
Κωνσταντοπούλου
την ‘τήρηση των
αρχών πολιτικής και
θεσμικής ευπρέπει-
ας’ όταν η ίδια,
όποτε της δίνεται η
ευκαιρία, καταστρατηγεί κάθε έννοια ευπρέπειας και
δημοκρατικών αρχών. Είναι επίσης πρόκληση η Πρόεδρ-
ος της Βουλής να μιλάει για ‘εκφυλισμό’ και «κανιβαλι-
σμό» όταν ο δικός της δημόσιος λόγος είναι η επιτομή
των παραπάνω. Πρόκειται για απύθμενο θράσος, για
πλήρη έλλειψη αυτογνωσίας ή και για τα δύο μαζί» ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η Σεβαστουπόλεως.

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για τη συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας

Ρ. Δούρου: Σημαντικά τα έργα υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
στους δήμους της Δυτικής Αθήνας

Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με
τον εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και Δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα
Παχατουρίδη, με αντικείμενο το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας", συνολικού προϋπολογι-

σμού 6.117.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 
Το έργο, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αφορά εργασίες συντήρησης οδο-

στρώματος και εργασίες εξυγίανσης σε όποια τμήματα των δρόμων απαιτηθεί και καθίσταται απαραίτητο λόγω των
σημαντικών φθορών στο οδόστρωμα, όπως ρηγματώσεις, καθιζήσεις, κ.λ.π., οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το δείκτη
επικινδυνότητας του δικτύου. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στη βελτίωση του οδικού δικτύου των Δήμων της
Δυτικής Αθήνας και ως εκ τούτου στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση πεζών και οχημάτων. 

Το έργο θα εκτελεστεί σε δημοτικές οδούς ή τμήματα δημοτικών οδών των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανα-
ργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, που είναι μέλη του ΑΣΔΑ, σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου. 

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε δύο σημεία. Πρώτον την ανάγκη υλοποίησης έργων υποδο-
μής που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στους δήμους της Δυτικής Αθήνας. Και δεύτερον την ανάγκη έργων σχετι-
κά με την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας που συνιστά δημόσιο αγαθό που αφορά όλους τους πολίτες . 

Έως σήμερα έχει
υποβληθεί το 70% των

φορολογικών
δηλώσεων

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά η υπο-
βολή των φορολογικών δηλώσεων,
καθώς ήδη έχει υποβληθεί το 70% των

δηλώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η γενι-
κή γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων είναι η
Τετάρτη, 26/8/2015 και για την πληρωμή της
δόσης φορολογίας εισοδήματος (πλην επιχειρή-
σεων) η Δευτέρα 31.8.2015.

Σημειώνεται ακόμη ότι η εκπρόθεσμη υποβολή
δήλωσης έχει επιπτώσεις στους φορολογούμενο-
υς όπως:

- Πρόστιμο 100 € (για όσους δεν τηρούν βιβ-
λία).

- Προσαύξηση φόρου 0,78% για κάθε μήνα, στο
ποσό του φόρου.
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Στενή συνεργασία Κοινωνικής
Υπηρεσίας και Κοινωφελούς

Επιχείρησης  για την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης

Συνεχίζεται η προσπάθεια στήριξης των απόρων
συμπολιτών μας από το Δήμο Φυλής. Με
μοχλούς την Κοινωνική Υπηρεσία και την Κοι-

νωφελή Επιχείρηση ο Δήμος πασχίζει να κρατήσει όρθιο
τον κόσμο που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ανθρωπι-
στικής κρίσης. 

Μια από τις βασικές δομές αλληλεγγύης είναι το κοι-
νωνικό μαγειρείο, που σιτίζει καθημερινά πάνω από
τριακόσια άτομα. Για τη λειτουργία του στηρίζεται στη
χρηματοδότηση του Δήμου αλλά και στις χορηγίες. Πολύ
σημαντική είναι και η στήριξη που προσφέρει η ιχθυόσ-
καλα Κερατσινίου, η οποία συχνά-πυκνά στέλνει μεγάλες
ποσότητες ψαριών που είτε χρησιμοποιούνται στο μαγει-
ρείο είτε διανέμονται στους απόρους. 

Το όλο εγχείρημα εκφράζεται από τον Αναπλ. Δήμαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργο Αντωνόπουλο και τον
Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Γκίκα Χειλα-
δάκη, οι οποίοι συνεργάζονται στενά για την επιτυχία του,
παρόλο που εύχονται να δοθεί, το συντομότερο, τέλος
στην ανθρωπιστική κρίση και να κλείσουν οι δομές κοι-
νωνικής αλληλεγγύης. 

Κάτι που, δυστυχώς, δεν είναι ορατό στο εγγύς μέλ-
λον…    

Λιβύη: Προσπάθησαν να διαδ-
ηλώσουν υπέρ του Καντάφι

Διαδήλωση υπέρ του Μουαμάρ Καντάφι προσπάθησαν
να κάνουν υποστηρικτές του στη Βεγγάζη της
Λιβύης.Ωστόσο διαλύθηκαν όταν μια αντίπαλη ομάδα

άνοιξε πυρ εναντίον τους και άρχισε να τους πετάει πέτρες.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των δεκάδων υπο-

στηρικτών του Καντάφι, ο οποίος ανατράπηκε και σκοτώθηκε το
2011. Η Λιβύη βυθίστηκε έκτοτε στο χάος καθώς δύο αντίπαλες
κυβερνήσεις και δύο κοινοβούλια ανταγωνίζονται για την εξουσία
στη χώρα ενώ ταυτόχρονα εξτρεμιστές ισλαμιστές επεκτείνουν
την επιρροή τους.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες του Καντάφι, του ανθ-
ρώπου που κυβέρνησε τη Λιβύη επί 42 χρόνια, και ζητούσαν την
απελευθέρωση του γιου του, του Σάιφ αλ Ισλάμ ο οποίος την
περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκε από δικαστήριο της
Τρίπολης ερήμην σε θάνατο για τα εγκλήματα που είχε διαπρά-
ξει κατά τη διάρκεια της εξέγερσης εναντίον του πατέρα του.

Ο Σάιφ αλ Ισλάμ κρατείται από το 2011 από μια οργάνωση
πρώην ανταρτών στην πόλη Ζιντάν, η οποία δεν ελέγχεται από
την Τρίπολη.

«Μόνο ο Θεός, ο Μουάμαρ και η Λιβύη» φώναζαν οι διαδ-
ηλωτές που κρατούσαν τα πράσινα λάβαρα του παλαιού καθε-
στώτος.

Συνεχίζεται η λεηλασία
της μονάδας ανακύκλω-
σης στον Ασπρόπυργο

Ομάδες Ρομά συνεχίζουν να λεηλατούν και να
καταστρέφουν το εργοστάσιο μηχανικής
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο που κάηκε

πριν από δύο μήνες, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων
και εργαζομένων της περιοχής.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αθίγγανοι ανάβουν φωτιές
για να κάψουν καλώδια και να πουλήσουν τον χαλκό σε
παράνομες μονάδες σκραπ της περιοχής.

Όλα τα κτήρια του εργοστασίου έχουν πλέον καταρρ-
εύσει ενώ όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, είναι έντονη η
οσμή των καμένων πλαστικών.

Bρέφος 14 μηνών τρα-
υματίστηκε θανάσιμα από
αυτοκίνητο σε καταυλισμό

Ένα βρέφος ηλικίας 14 μηνών έχασε τη ζωή του
μέσα σε καταυλισμό Ρομά, στην περιοχή Κόρ-
οιβος της Γαστούνης, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τραγικό περιστατικό
συνέβη όταν, κάτω
από αδιευκρίνι-
στες ακόμη συνθή-
κες, λύθηκε το χει-
ρόφρενο σταθμε-
υμένου αυτοκινή-
του, με αποτέλε-
σμα οι ρόδες του
οχήματος να
χτυπήσουν το
βρέφος στο κεφά-
λι.

Αμέσως το παιδί
διακομίστηκε στο
νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών,
υπέκυψε στα τραύματά του. 

Στη συνέχεια η σορός του βρέφους διακομίστηκε στην
ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, για την διενέργεια
νεκροψίας - νεκροτομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από την
Αστυνομία αν μέσα στο αυτοκίνητο που χτύπησε το
βρέφος βρισκόταν κάποιο άτομο.

«Παραμένει προβληματική η εξυπηρέτηση των
πολιτών των Αχαρνών από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ »

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.
3922/29-06-2015) που κατατέθηκε από τον
Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονό-

μου, αναφορικά με την κάκιστη εικόνα που παρουσιά-
ζει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών, ο Αναπλ.
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Σπίρτζης μας ενημέρωσε ότι ήδη η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει
ζητήσει τη στελέχωση του σταθμού και των αμαξο-
στοιχιών με ειδικούς φρουρούς από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ενώ η εταιρεία έχει ήδη ενερ-
γοποιήσει ειδικά μικτά κλιμάκια για έκτακτους ελέγχους
εντός των αμαξοστοιχιών για λόγους αντιμετώπισης
της εισιτηριοδιαφυγής αλλά και για την αναβάθμιση του
αισθήματος ασφαλείας των επιβατών. Επίσης, για το
ζήτημα της στελέχωσης του εκδοτηρίου του σταθμού
ανέφερε ότι υπάρχει νέα διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου που αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουλίου, ενώ για το ζήτ-
ημα της ξεχωριστής τιμολόγησης στο δρομολόγιο Αχαρνών-Αθήνας το απέδωσε στο γεγονός ότι αποτελεί μέρος της
γραμμής Αθήνας-Χαλκίδας που εφαρμόζεται ξεχωριστό τιμολογιακό καθεστώς. 

Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου τόνισε την ανάγκη να αποτελέσει η ασφάλεια των επιβατών
και των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της κυβέρνησης, γεγονός που μέχρι σήμε-
ρα δεν έχουμε δει ακόμα να υλοποιείται. Ως προς το ζήτημα της ξεχωριστής τιμολόγησης του δρομολογίου έως το
Σταθμό των Αχαρνών κάλεσε την κυβέρνηση να βρει τον τρόπο να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι κάτοικοι των Αχα-
ρνών από μια τιμολογιακή πολιτική που επιμένει να αγνοεί το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί πλέον αναπό-
σπαστο τμήμα του ευρύτερου οικιστικού ιστού της πρωτεύουσας, δεσμευόμενος ότι θα επανέλθει στο ζήτημα σε
περίπτωση μη επίλυσής του. 
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Θετικός ο απολογισμός
για τον «Αστυνομικό 

της Γειτονιάς»

Ενθαρρυντ ικά
χαρακτηρίζον-
ται, σύμφωνα

με το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη τα
αποτελέσματα της λει-
τουργίας του θεσμού
των Κινητών Αστυνο-
μικών Μονάδων το
πρώτο τρίμηνο της
πιλοτικής εφαρμογής
τους (τέλη Απρίλιου-
τέλη Ιούλιου 2015).

Ο απολογισμός
κρίνεται θετικός καθώς
υπήρξε ανταπόκριση από πολίτες και τοπικούς Φορείς
και πρόσφατα αποφασίστηκε η διεύρυνση του θεσμού
στη Φθιώτιδα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την ορεινή Κορι-
νθία και τη Μάνδρα Αττικής.

Οι ΚΑΜ είναι διαμορφωμένα οχήματα με κατάλληλο
εξοπλισμό, που στελεχώνονται από μεικτό κλιμάκιο
τριών ενστόλων αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και
τροχαίας) και ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περ-
ιπολίας, σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας
επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες.

Κατά το τρίμηνο της πιλοτικής εφαρμογής του προ-
γράμματος ενεργοποιήθηκαν αρχικά τέσσερις Κινητές
Αστυνομικές Μονάδες, στην Αρκαδία, την Εύβοια, τα
Ιωάννινα και την Ξάνθη. Πρόσφατα αποφασίστηκε η
διεύρυνση του θεσμού στη Φθιώτιδα, την Άρτα, την Πρέ-
βεζα, την ορεινή Κορινθία και τη Μάνδρα Αττικής.

Απώτερος σκοπός είναι η ενσωμάτωση των ΚΑΜ σε
δυσπρόσιτες τοπικές κοινωνίες, αποτελώντας ένα σύγχρ-
ονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων
και προβλημάτων - μεσαίου επιπέδου - που χρήζουν
άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του θεσμού, βάσει των
στοιχείων ανά περιφέρεια, έχουν ως εξής:

Στην Ξάνθη, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 69 δρο-
μολόγια. Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.212 περιπτώσεις
(συγκεκριμένα 1.176 από ιδιώτες και 36 από τοπικούς
Φορείς) παροχής πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων
– προσωπικών διαφορών, παροχής συμβουλών,
βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής κτλ.

Στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 145 δρο-
μολόγια και εξυπηρετήθηκαν 566 περιπτώσεις ιδιωτών.
Επιπλέον, υποβλήθηκε μία μήνυση για κλοπή, ενώ παρ-
ασχέθηκαν συστάσεις -υποδείξεις για κατ' έγκληση
διωκόμενα αδικήματα και αστικής φύσης διαφορές.

Στην Εύβοια πραγματοποιήθηκαν συνολικά 78 δρο-
μολόγια και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 2.891 περι-
πτώσεις (2.576 από ιδιώτες και 315 από τοπικούς Φορ-
είς). Βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του ΚΟΚ, διευθ-
ετήθηκαν πέντε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, ενώ παρ-
ασχέθηκε συνδρομή σε 17 αιτήματα πολιτών.

Στην Αρκαδία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 79 δρο-
μολόγια και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 319 περιπτώσεις
(304 από ιδιώτες και 15 από τοπικούς Φορείς). Στο
πλαίσιο της συνδρομής των ΚΑΜ στους πολίτες, ελέχθη-
σαν 142 οχήματα, μέσω της ειδικής συσκευής car-pc,
ενώ διευθετήθηκε και επεισόδιο μεταξύ ιδιωτών.

Εισροές καταθέσεων ύψους 1 δισ. ευρώ από τις
20 Ιουλίου, οπότε άνοιξαν οι τράπεζες, είχε το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με αξιω-

ματούχο της ΤτΕ που επικαλείται το Bloomberg. Η ίδια
πηγή διαβεβαιώνει ότι δεν θα γίνει κούρεμα καταθέσεων.  

Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, οι ελληνικές τράπε-
ζες έχουν ενισχύσει την καταθετική τους βάση αφότου
άρχισαν και πάλι να λειτουργούν στις 20 Ιουλίου, μετά
από τρεις εβδομάδες τραπεζικής αργίας και εν μέσω κεφ-
αλαιακών ελέγχων.

«Οι καταθέτες στις ελληνικές τράπεζες δεν θα υπο-
στούν bail-in» τόνισε στο πρακτορείο, αξιωματούχος της
Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώνοντας ότι τα stress tests
για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών των
τραπεζών θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου,
σε συνεργασία με την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, στόχος της
ελληνικής πλευράς είναι να έχει ολοκληρωθεί η ανακεφα-
λαιοποίηση έως τα μέσα Δεκεμβρίου και να γίνει με χρή-
ματα εκτός τραπεζών (bail-out), δηλαδή στο πρότυπο του
2012, όταν είχε χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας και τα δάνεια προήλθαν από το δεύτε-
ρο πρόγραμμα στήριξης.

Υπενθυμίζεται πως από τις αρχές του 2016, με την ενε-
ργοποίηση της ευρωπαϊκής Oδηγίας (BRRD) για τη
διαχείριση προβληματικών τραπεζών, υπάρχει δυνατότ-
ητα εκκαθάρισης ενός ιδρύματος με bail-in (κούρεμα
καταθέσεων) και υποχρεωτική συμμετοχή μετόχων, ομο-
λογιούχων και μεγαλοκαταθετών με αποταμιεύσεις άνω
των 100.000 ευρώ, οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν

βάρη ισοδύναμα με το 8% των εκκρεμοτήτων του ιδρύμα-
τος.

Εκδόθηκαν 1 εκατ. χρεωστικές κάρτες εν μέσω capital
control

Την ίδια ώρα, άλλο δημοσίευμα του Bloomberg αναφ-
έρει ότι η επιβολή των capital controls είχε ένα θετικό
αποτέλεσμα: την έκδοση περίπου 1 εκατ. χρεωστικών
καρτών, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην πάταξη
της φοροδιαφυγής. 

Όπως τονίζει το άρθρο, από την στιγμή που επιβλήθη-
καν κεφαλαιακοί έλεγχοι στη χώρα, έχουν εκδοθεί
περίπου 1 εκατ. χρεωστικές κάρτες, οι οποίες αντί να ενθ-
αρρύνουν την μαύρη αγορά, όπως ανέμεναν κάποιοι
αξιωματούχοι, έκαναν ακριβώς το αντίθετο

Στην έκδοση 170.000 νέων χρεωστικών καρτών
προχώρησε η Eurobank, κατά το μήνα των κεφα-
λαιακών περιορισμών, με μηνιαίο μέσο όρο τις

10.000 πριν τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.
Παράλληλα, υπερδιπλασιάστηκε ο τζίρος και χρήση

των χρεωστικών καρτών στα τερματικά POS, ενώ υπερ-
δεκαπλασιάστηκε και η έκδοση νέων κωδικών/χρηστών
e-Banking, με πάνω από 26.000 νέες εγγραφές χρηστών
στην υπηρεσία.

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις, εκτιμά η Eurobank αναμέ-
νεται να βοηθήσουν σημαντικά τις τράπεζες στην προ-
σπάθεια μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, μέσω
μεταφοράς των συναλλαγών από τα τραπεζικά καταστή-
ματα σε εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης.

Ακόμα πιο ουσιαστικά όμως, αυτές οι εξελίξεις, θα
συμβάλλουν στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από
την κυριαρχία των συναλλαγών με μετρητά στις ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές. Σε παρόμοια κατεύθυνση προβ-
ληματίστηκε και η Ελληνική κυβέρνηση αξιολογώντας την
εισαγωγή ενός άνω ορίου 70Euro για κάθε συναλλαγή με
μετρητά στα τουριστικά νησιά. Παρόλο που αυτή η πρόβ-
λεψη έμεινε εκτός της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρό-
σφατα, η ιδέα δεν έχει εγκαταλειφθεί, και πραγματικά
πιστεύουμε ότι η επιβολή ενός γενικού ορίου στις συναλ-
λαγές μετρητών θα έχει σημαντικά οφέλη στον έλεγχο της
«μαύρης» οικονομίας και την ενδυνάμωση των δημοσιο-

νομικών της χώρας.
Στην χώρα μας, το μέγεθος της «μαύρης» οικονομίας

εκτιμάται στο 25% του ΑΕΠ, (δηλ. 40 δις ευρώ) . Βάσει
εκτιμήσεων, μια μείωση της κατά 5δις ευρώ θα μπορούσε
να αποφέρει αύξηση φορολογικών εσόδων πάνω από 1
ένα δις ετησίως (ΦΠΑ, φορολογία φυσικών και νομικών
προσώπων). Άρα η συντονισμένη υλοποίηση ενός εκτε-
νούς πακέτου μέτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών θα μπορούσε να μειώσει τουλάχιστο κατά
25% τη «μαύρη» οικονομία, ενισχύοντας σημαντικά τα
δημόσια έσοδα της χώρας. Συνολικά εκδόθηκαν πάνω
από 1εκ νέες χρεωστικές κάρτες κατά το μήνα Ιούλιο, ενώ
πριν τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, εκδίδονταν κατά
μέσο όρο κάτω από 100.000 κάρτες μηνιαίως

Αξιωματούχος ΤτΕ: Επέστρεψε στις
τράπεζες 1 δισ. ευρώ από τις 20 Ιουλίου

Eurobank: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα
μείωναν κατά 25% τη «μαύρη» οικονομία
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«μαχαίρι» στους
συνταξιούχους του ΙΚΑ

από 1η Σεπτέμβρη

Ανατροπές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση
αλλά και νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις του
ΙΚΑ από τις αρχές του φθινοπώρου φέρνουν τα

προαπαιτούμενα των δανειστών. 
Οι προ-

τάσεις των
πιστωτών
έχουν ως
στόχο την
σ τ α δ ι α κ ή
αν και τελι-
κά από-
τ ο μ η
α ύ ξ η σ η
των ορίων
σ υ ν τ α -
ξιοδότησης
με στόχο το
2022 κανέ-
νας να μην
έχει την δυνατότητα να βγει στην συνταξη αν δεν έχει
συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας του. 

Να σημειωθεί ότι το μέτρο δεν εξαιρεί κανέναν εργαζό-
μενο, ούτε και τις γυναίκες, μητέρες ανηλίκων, οι οποίες
μέχρι τώρα απολάμβαναν ασυλίας και πρόωρης συντα-
ξιοδότησης. 

Την μεγαλύτερη επιβάρυνση θα υποστούν όσοι από
την 1η Ιουλίου 2015 έως το τέλος της χρονιάς θα
συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας τους, καθώς
φορτώνονται μονομιάς 6,5 χρόνια επιπλέον εργασίας,
ενώ ισχυρο θα ειναι το... σοκ για όσους κλεισουν τα 50
μέσα στο 2016, καθώς αυτοί θα επιβαρυνθούν με 8 χρό-
νια επιπλεόν εργασίας και θα μπορέσουν να βγουν στην
συνταξη το 2024.

Επιπρόσθετα, το 2017 οι 50άρηδες θα επιβαρυνθούν
με 9,5 χρόνια επιπλέον εργασίας και θα βγουν στην
συνταξη το 2026. 

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, σαρωτικές αλλαγές για
όλους τους ασφαλισμένους με κλιμακωτή αύξηση των
ορίων ηλικίας με μεταβατική περίοδο από το δεύτερο
εξάμηνο του 2015 έως το τέλος του 2021, ενώ από την
1η/1/2022, το όριο εξόδου στη σύνταξη καθορίζεται για
όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους στο 67ο έτος. 

Μεγάλη ανατροπή θα έρθει για τις πρόωρες συντάξεις,
τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, εφόσον έχουν
ασφάλιση στο Δημόσιο, καθώς η συνταξιοδότηση των
ασφαλισμένων ηλικίας από 50 έως 55 ετών αναστέλλε-
ται, αφού τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν κατά 1,5 έως και 6,5
χρόνια!

Έρχονται και νέες μειώσεις στις συντάξεις του ΙΚΑ
Εν τω μεταξύ, ψαλιδισμένες ακόμα και έως 180 ευρώ

θα δουν τους επόμενους μήνες τις συντάξεις τους οι
δικαιούχοι του ΙΚΑ, καθώς εκδόθηκε σήμερα η εγκύκλιος
που επιβάλλει αναδρομική εφαρμογή της αύξησης κατά
2% υπέρ των εισφορών του ΕΟΠΥΥ για την περίθαλψη. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μηνιαία εισφορά αυξάνε-
ται από 4% που ήταν στο 6%, αφαιρώντας με αυτόν
τρόπο ένα σεβαστό ποσό από την τελική σύνταξη του
κάθε δικαιούχου κάθε μήνα. 

Η εγκύκλιος τονίζει ότι η αύξηση στις κρατήσεις ισχύει
από την 1η Ιουλίου, αφού έτσι προβλέπεται στο πρώτο
πακέτο των προαπαιτούμενων που ψηφίστηκαν στη
Βουλή στις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της συμφωνίας για το
τρίτο Μνημόνιο.

Στην εν λόγω εγκύκλιο-μαχαίρι για τις συντάξεις χιλιά-
δων συνταξιούχων στην επικράτεια ορίζεται «ότι τα ποσά
της εισφοράς που προκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη
χορηγούμενες συντάξεις των μηνών Ιουλίου και
Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από την σύνταξη
μηνός Σεπτεμβρίου 2015».

Στο κείμενο σημειώνεται επίσης, ότι «το ανωτέρω
ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου
ποσού της κύριας σύνταξης», ενώ από τον Οκτώβριο οι
νέες υψηλότερες κρατήσεις θα γίνονται σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, στο τέλος της ημέρ-
ας ή το αργότερο αύριο το πρωί αναμένεται να εκδοθεί
αντίστοιχη απόφαση και από το ενιαίο ταμείο επικουρικής
ασφάλισης για τις επικουρικές συντάξεις.

Ητραπεζική κρίση στην Ελλάδα έχει και μια θετική
επίπτωση, τονίζει δημοσίευμα του πρακτορείου
Bloomberg, καθώς αυξήθηκε η χρήση χρεω-

στικών καρτών, κάτι που συμβάλει κατά πολύ στην φορ-
οδιαφυγή. 

Όπως τονίζει το άρθρο, από την στιγμή που επιβλήθη-
καν τα capital controls στην χώρα, έχουν εκδοθεί περίπου
1 εκατ. χρεωστικές κάρτες, οι οποίες αντί να.. ενθα-
ρρύνουν την μαύρη αγορά, όπως ανέμεναν κάποιοι αξιω-
ματούχοι, έκαναν ακριβώς το αντίθετο.

Η ALPHA εξέδωσε περίπου 220.000 κάρτες τον Ιούλιο,
πολύ περισσότερες από όλο τον προηγούμενο χρόνο,
καθώς οι συνταξιούχοι συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να
έχουν από παντού πρόσβαση στα μέτρητά τους. 

Οι αγορές που πληρώνονται με χρεωστική κάρτα στα
σούπερ μάρκετ και στην βενζίνη διπλασιάστηκαν.

Αυτό είναι καλό για τους εμπόρους και γλιτώνει τις τρά-
πεζες από λειτουργικά έξοδα. Αλλά τα καλύτερα νέα είναι
για την οικονομία, τονίζει το δημοσίευμα.

Οι περιορισμοί στα μετρητά που εισήχθησαν τον περα-
σμένο Ιούνιο. Αυτό που ακολούθησε, δεν είχε προη-
γούμενο για μια χώρα που έχει το μικρότερο αριθμό ηλεκ-
τρονικών πληρωμών ανά πολίτη. 

Η κουλτούρα των μετρητών είναι αυτή που έχει συμβά-
λει στην χαμηλή προσπάθεια της χώρας να παρακάμψει
την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή και ήταν ένας
από τους λόγους που οδήγησαν την χώρα στο πρώτο
Μνημόνιο το 2010. 

Η Εθνικη Τράπεζα εξέδωσε περισσότερες από 400.000
χρεωστικές κάρτες τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες,

νούμερο διπλάσιο απο όσες είχαν εκδοθεί τους προηγο-
υμενους μήνες. 

Μέχρι τον προηγούμενο μήνα, η μεγάλη πλειοψηφία
των Ελλήνων συνταξιούχων δεν είχαν κάν κάρτα μετρη-
τών, κάτι που τους οδήγησε να δημιουργήσουν απεγνω-
σμένες ουρές έξω από τις τράπεζες για να λάβουν την
σύνταξή τους.

Τώρα αυτό που βλέπουμε στα ΑΤΜ είναι τους συντα-
ξιούχους μαζί με μέλη της οικογένειάς τους, που τους
βοηθούν με τις κάρτες. 

Έμποροι τονίζουν ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες
ζητούν να πληρώσουν με κάρτα, ακόμα και σε καφετέρ-
ιες. 

«Ελπίζουμε να γίνει συνήθεια σε όλους τους Έλληνες»
σημειώνουν.

Υποχρεωτικές θα γίνουν για όλους τους
πολίτες οι ιατρικές εξετάσεις για τέσσερ-
ις διαδεδομένες μορφές καρκίνου σύμφ-

ωνα με τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρο-
υμπλή. Εάν οι πολίτες αμελήσουν τα επιβεβ-
λημένα τσεκ - απ, τότε υπάρχει σκέψη να
καλούνται να πληρώνουν μέρος του κόστους της
θεραπείας τους.

«Όλοι οι Έλληνες έχουμε καλά και πολύ μεγά-
λες αδυναμίες, όπως η αμέλεια προληπτικών
ζητημάτων για την υγεία μας. Έχουμε ένα πρό-
γραμμα δωρεάν (εξετάσεων) για 60.000 άτομα
και έχουν πάει μόνο 7.000. Είμαστε αμελείς και
αυτό έχει τεράστιο κόστος στο σύστημα» δήλω-
σε ο κ. Κουρουμπλής στον ραδιοφωνικό σταθμό
ΒΗΜΑ 99,5.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο υπο-
υργός, η σκέψη είναι να καθιερωθούν οι εξετάσεις αυτές
και να ειδοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ο ασφαλισμένος ότι πρέ-
πει να κάνει αυτήν την εξέταση.

«Για παράδειγμα, σε μια τριετία και αν ο μη γένοιτο
νοσήσει, θα πρέπει να έχει ένα κόστος επιβάρυνσης του
Δημοσίου (αν δεν την κάνει). Αυτό είναι μια σκέψη που
μπορεί να πιέσει τους ανθρώπους να κάνουν τις εξετά-
σεις που πρέπει να κάνουν», συμπλήρωσε χαρακτηριστι-
κά.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», το σχέδιο που επε-
ξεργάζεται το υπουργείο Υγείας και θα θέσει σε δια-
βούλευση στους αρμόδιους φορείς αφορά τη μαστογρα-
φία και το τεστ pap για τις γυναίκες, το PSA (προστατικό
αντιγόνο) και την κλινική εξέταση του προστάτη για τους
άνδρες, ενώ και για τα δύο φύλα θα επιβληθεί η διενέρ-
γεια κολονοσκόπησης και τεστ κοπράνων.

Με τις εξετάσεις αυτές -που ξεκινούν σε συγκεκριμένη
ηλικία και επαναλαμβάνονται με συγκεκριμένη συχνότητα
(που θα καθοριστεί βάσει των επιστημονικών οδηγιών)-
επιτυγχάνεται πρώιμη διάγνωση τεσσάρων νεοπλασμα-
τικών νοσημάτων, τα οποία έχουν ήδη υψηλή συχνότητα
εμφάνισης στην Ελλάδα.

Ο κ. Κουρουμπλής σημειώνει: «Προσανατολιζόμαστε
στο να θεσπίσουμε ως υποχρεωτικές τις προαναφερθ-
είσες εξετάσεις και όσοι δεν είναι συνεπείς θα αντιμε-
τωπίζουν ως ποινή την υποχρέωση να συμμετέχουν στο

κόστος της νόσου, εφόσον αρρωστήσουν».
Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως υπάρχει σκέψη

να επωμίζεται ο πολίτης που δεν έχει κάνει τις εξετάσεις
έως και το 50% του κόστους της θεραπείας του.

Αποσπασματικό, καθώς δεν καλύπτει συνολικά την
πρόληψη και τιμωρεί τον πολίτη αντί να τον συμβου-
λεύσει και να τον εκπαιδεύσει στην ανάγκη για πρόληψη,
χαρακτηρίζει, σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, για την
υποχρεωτική εξέταση για συγκεκριμένες παθήσεις και
«τιμωρία», όπως αναφέρει, όσων δεν κάνουν τη συγκε-
κριμένη εξέταση με το να μην τους καλύπτει τα νοσήλια
σε περίπτωση που νοσήσουν.

Ο ΙΣΑ αναφέρει, επίσης, ότι έχει επισημάνει με συνεχείς
ανακοινώσεις και επιστολές του στην εκάστοτε ηγεσία του
υπουργείου Υγείας τη μεγάλη αξία της πρόληψης και της
διενέργειας προληπτικών εξετάσεων που βοηθούν στην
βελτίωση της Υγείας των πολιτών.

Μέσα από αυτές τις προτάσεις συστήνει και την συνερ-
γασία με επιστημονικούς φορείς και την τοπική αυτο-
διοίκηση έτσι ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα
και να ενημερωθεί ο κόσμος για την αξία της πρόληψης.

Ο ΙΣΑ παραμένει «υπέρμαχος της προληπτικής ιατρι-
κής και της προστασίας της Υγείας» και «θα είναι στο πλε-
υρό κάθε προσπάθειας που θα αφορά την πρόληψη των
πολιτών μέσα από εκπαίδευση και όχι μέσα από τιμωρη-
τικές πρακτικές», καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου
των γιατρών της Αθήνας.

Κουρουμπλής: Υποχρεωτικά τσεκ-απ
για τέσσερις μορφές καρκίνου

Bloomberg: Πάνω από 1.000.000 κάρτες εκδόθηκαν
μέσα στον Ιούλιο - Αχτίδα φωτός στην οικονομία



10-θριάσιο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Στις 659,94 μονάδες με πτώση 1,22%
έκλεισε το ΧΑ-Σημάδια εξομάλυνσης

στην Χρηματιστηριακή αγορά

Σαφώς καλύτερη εικόνα
από χθες έδειξε σήμε-
ρα το Χρηματιστήριο

της Αθήνας, καθώς έκλεισε στις
659,94 μονάδες με πτώση
1,22%. 

Με εξαίρεση τις τραπεζικές
μετοχές, σημάδια εξομάλυνσης
και αυτοσυντήρησης διαφάν-
ηκαν σήμερα στην χρηματι-
στηριακή αγορά, μετά το χθε-
σινό «ξεπούλημα» που οδήγ-
ησε το Χρηματιστήριο Αθηνών
στη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση (-16,23%) από το 1987.

Η αγορά ουσιαστικά κινήθηκε με δύο ταχύτητες. Οι τραπεζικές μετοχές και σήμερα
κατέγραψαν νέα δραματική υποχώρηση, ενώ τα μη τραπεζικά blue chips αντέδρασαν
ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 659,94 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,22%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 635,06 μονάδες, όταν σημείωνε

απώλειες έως και 4,94%.
Η αξία των συναλλαγών και σήμερα, τηρουμένων των περιορισμών που υπάρχουν,

κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και ανήλθε στα 64,10 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 3,61%, ενώ ο

δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,78%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της

Lamda Development (+12,39%), της ΜΕΤΚΑ (+11,94%), της Folli Follie (+11,20%), της
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+9,52%), της ΕΧΑΕ (+9,30%), της Motor Oil (+8,95%), της Aegean
Airlines (+8,78%), της Grivalia Properties (+8,58%), της ΕΥΔΑΠ (+8,45%) και της Τιτάν
(+8,25%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-30,00%), της Eurobank (-
29,70%), της Alpha Bank (-29,65%), της Εθνικής (-28,45%) και της Coca Cola HBC (-
0,63%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Χημικών
(+16,41%), του Εμπορίου (+11,11%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (+8,81%), του
Πετρελαίου (+7,89%) και των Κατασκευών (+7,14%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-29,26%),
της Υγείας (-7,40%) και των Ασφαλειών (-5,30%).

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 39 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Nexans +29,47%, Κέκροψ +29,11%,

Εκτέρ+28,57%, Ιονική Ξενοδοχειακή +20,00% και Alpha Αστικά Ακίνητα +20,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Πειραιώς -30,00%, Eurobank-29,70%,

Alpha Bank -29,65%, Attica Bank -26,53% και Εθνική -28,45%.

Ηαγορά είναι ο ακριβής καθρέφτης της
πραγματικής κατάστασης της χώρας.
Ακούω απόψεις σοβαρών αναλυτών

ότι η κατάρρευση του Χρηματιστηρίου και
ιδιαίτερα το κραχ του -30% στις τραπεζικές
μετοχές είναι λογικά και ότι η αγορά
αφομοιώνει τα νέα δεδομένα. Για να
υποστηρίξουν στη συνέχεια, όταν ισορροπήσει
η αγορά, ότι επιστρέψαμε στην κανονικότητα. 

Ή ότι τάχα βρήκαμε το... fair value. Ποια
λοιπόν είναι τα νέα δεδομένα; Όταν έκλεισε το
Χρηματιστήριο λόγω της εφαρμογής των capi-
tal controls, υπήρχε ήδη μια διάχυτη αγωνία
για την πορεία της διαπραγμάτευσης η οποία
αν θυμάμαι καλά εκινείτο στην κόψη του
ξυραφιού με πολύ έντονο τον φόβο της ρήξης.
Με τέτοιο περιβάλλον έκλεισε το
Χρηματιστήριο. Όχι σε θετικό κλίμα. Και από
τότε ποια είναι τα δεδομένα; Ο πρωθυπουργός
δέχθηκε τη συμφωνία και πέρασαν από τη
Βουλή τα πρώτα κρίσιμα νομοσχέδια. 

Και δρομολογείται και η έξοδος από τον
κυβερνητικό συνασπισμό της αριστερής
πτέρυγας, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερες
συνεργασίες. Με άλλα λόγια, θεωρητικά όχι και
τόσο άσχημα τα νέα για την χρηματιστηριακή
αγορά. Που είδε και την ψήφιση των σκληρών
νομοσχεδίων με σημαντική πλειοψηφία. Αλλά
και στις τράπεζες δεν άλλαξαν και τόσο πολύ
τα δεδομένα μέσα σε 4-5 εβδομάδες. Βεβαίως
και θα υπάρξει η επίδραση από τα capital con-
trols αλλά οι συνέπειες δεν αντιστοιχούν στο
30% ή στο 50% της αξίας των τραπεζών από
εκεί ο.που είχαν ήδη φτάσει... Και σε κάθε
περίπτωση είναι μάλλον σαφές οτι προκρίνεται
σενάριο ανακεφαλαιοποίησης με συμμετοχή
των ιδιωτών επενδυτών έναντι του bail in.

Μήπως λοιπόν η έντονη αντίδραση είναι μεν
λογική, αλλά για περισσότερους λόγους;
Μήπως το ζήτημα είναι ότι οι αγορές
κατανοούν ότι από το τέλμα στο οποίο έχει
περιέλθει η χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να
εξέλθει; Μήπως το ξεπούλημα ως αντίδραση
αντανακλά και την ανησυχία ότι η συμφωνία
ακόμη και αν τελικά υπογραφεί, πολύ δύσκολα
θα υλοποιηθεί; Μήπως δηλαδή με άλλα λόγια
οι επενδυτές απλά δεν θέλουν άλλη εμπλοκή
με το ελληνικό ρίσκο;

Μήπως δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη
στον κ. Τσίπρα και στις διαχειριστικές

ικανότητες της παιδικής χαράς που κυβερνά τη
χώρα; Μήπως αηδίασαν από τις
εσωκομματικές ίντριγκες, την μπαρουφολογία
κυβερνητικών στελεχών, τις γελοίες αλλά και
επικίνδυνες προθέσεις ενός υπουργού
οικονομικών που μπορεί να διέσυρε τη χώρα
διεθνώς, αλλά ο πρωθυπουργός τον στήριξε,
από την αμετροέπεια που επιδείχθηκε σε
υποθέσεις όπως το δημοψήφισμα; Μήπως
αντιμετωπίζουν πλέον ως τελειωμένη υπόθεση
τη χώρα, παρατηρώντας την μία μετά την άλλη
τις επιχειρήσεις να αποχωρούν, τις επενδύσεις
να παγώνουν, την πιθανότητα προσέλκυσης
νέων επενδυτών από ασθενική έως αδύνατη
και την ύφεση να απειλεί με ακόμη μεγαλύτερη
συρρίκνωση της οικονομίας;

Μήπως εντέλει δεν πιστεύουν ότι έχουμε
αποφύγει ένα grexit; Και γι' αυτό έγραψαν οι
ξένοι επενδυτές τέτοιο "κοστούμι" στο ΧΑ;
Βεβαίως και είναι και η κερδοσκοπία στη μέση,
βεβαίως και μετρά η ψυχολογία στην πρώτη
αντίδραση, βεβαίως και πολλά μικρότερα
funds δεν θέλουν να εμπλακούν στην
τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση, βεβαίως και
υπάρχει παιχνίδι υποτιμητικό, σε σχέση με τις
εκτιμώμενες τιμές στις αυξήσεις κεφαλαίου των
τραπεζών, ακόμη και από όσους έχουν
πρόθεση να συμμετάσχουν τελικά. Ομως το
κραχ δείχνει και το πώς σε αξιολογούν. Πόσο
σε υπολογίζουν. 

Σήμερα... αύριο, σε κάποια καλά χαρτιά θα
υπάρξει αντίδραση. Εντάξει, θα γυρίσει και
κάποια στιγμή η αγορά. Και κάποιοι θα
κερδίσουν κιόλας. Αυτό φάνηκε και από χθες
σε ορισμένες περιπτώσεις όπου εκδηλώθηκε
αντίδραση. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Το
ζητούμενο δεν είναι αν ορισμένοι
αξιοποιήσουν τον πανικό και
κερδοσκοπήσουν. Η ζημιά ήδη έγινε. Το
ελληνικό Χρηματιστήριο από χθες μίκρυνε κι
άλλο! Και δεν εννοώ σε αποτιμήσεις. Δεν είναι
μόνο χρηματιστηριακοί οι λόγοι. Όπως
μικραίνει καθημερινά και η ελπίδα στη χώρα.
Το κραχ στο Χρηματιστήριο είναι ένας
καθρέφτης που αντανακλά το κραχ σε
πολιτική, οικονομία, αξιοπιστία της χώρας. εκεί
καταντήσαμε. Οι παλιότεροι στις αγορές το
γνωρίζουν. Οτι είσαι, το εισπράττει.
Ανυποληψία...

Το κραχ, είναι ο καθρέφτης της χώρας
Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail: sxol.epit.2@gmail.com 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινός
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου
στο αρχείο: Στο διηνεκές 

Αχαρνές, 03/08/2015
Αριθ. πρωτ.: 1235
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκμίσθωση του κυλι-
κείου του 7ου – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείων του  του
7ου – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 7ου –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ θα
διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις 08/09/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο

των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος
όροφ., έως την 08/09/2015, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 11:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072
509, απ’ όπου μπορούν να παρα-
λάβουν τη διακήρυξη του διαγωνι-
σμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην εξώθ-
υρα του Δημοτικού Καταστήματος,
στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου, καθώς και σε τοπικές
εφημερίδες.

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάδου Γεωργία

Α.Δ.Α.Μ. 15PROC002942159
Α.Δ.Α. 69ΞΔΩ62-62Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για το
έτος 2015

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  77/2015
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 21644/29-07-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων

– Καματερού

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη προσφορά, η
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαν-
τικών για το έτος 2015», ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού
533.372,92ΕΥΡΩ συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α.23%, πλέον
δικαιώματος προαίρεσης, εκ των
οποίων οι 368.983,42€ αφορούν
το Δήμο, ενώ το υπόλοιπο ποσό
των 164.389,50€ αφορά τα νομικά
πρόσωπα των σχολικών επιτρ-
οπών α/βάθμιας και β/βάθμιας
εκπαίδευσης,.

Ο Διαγωνισμός θα θα πραγμα-
τοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-

σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. Για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρ-
αφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr)

Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών: Πέμπτη 10-
09-2015 και ώρα 17:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών:  Πέμπτη 17-09-2015
και ώρα 10:00.

Η διενέργεια της δημοπρασίας
και η εκτέλεση της προμήθειας διέ-
πονται από τις παρακάτω διατά-
ξεις:

1.Το Π.Δ. 60/2007
2.Την με αριθμό 11389/93

απόφαση του Υπ.Εσωτερικών
«περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανο-
νισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
Β’ 185/23-3-93).

3.Το N.3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων».

4.Κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ.
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος
που διέπει την ανάθεση και εκτέλε-
ση της προμήθειας.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1%
επί της συνολικής προϋπολογισθ-
είσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την

ποσότητα που θα προσφερθεί
(άρθρο 261α,β ΕΚΠΟΤΑ και
άρθρα 1571α και 2015
ν.4281/2014). Η εγγύηση συμμε-
τοχής, ανεξάρτητα από το όργανο
το οποίο θα την εκδώσει, θα πρέ-
πει να είναι απαραίτητα συντεταγ-
μένη κατά τον ισχύοντα τύπο για
το Δημόσιο (σύμφωνα με το άρθρο
26, παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ).

Η προσφορά μπορεί να αφορά
μία ή και περισσότερες από τις
ομάδες προμηθειών της μελέτης ή
μπορεί να αφορά και το σύνολο
της μελέτης και θα δοθεί σε έντυπο
της Υπηρεσίας, επί ποινή αποκλει-
σμού. Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προμηθευτές για
60 ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του δια-
γωνισμού. 

Προβλέπεται το δικαίωμα προ-
αίρεσης (option).

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.agan.gov.gr. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132048812 (κ.Ελένη Σιέρρα) και
2132023691 (κ.Ελένη Κεχρή),
FAX επικοινωνίας 2102618738,
στο Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. 

Αγιοι Ανάργυροι, 29-07-2015
ο Αντιδήμαρχος

της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 3 / 8 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.:     36030

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                     
FAX: 2132042714

e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Ο Δήμαρχος ΦΥΛΉΣ διακ-
ηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή
Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με
τις διατάξειςτου Ν.3463/06, της Υ.Α
11389/93, τις διατάξεις του Ν.
2286/1995 , το Π.Δ 60/2007, τον
Ν.4155/2013 « Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων και άλλες διατάξεις»,   για την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  »
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ:

α) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ και 

β ) ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 του
Ν.3438/2006 ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,
Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο ,
Ο Π Ω Ρ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Κ Α Ι
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ  , σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.

11389/93.
Η συνολική προϋπολογισθείσα

δαπάνη ορίζεται στα 144.332,85 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
13% & 23%).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
124.991,65 €

ΦΠΑ.13% & 23%
19.341,20 €

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
144.332,85 € 

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισμός θα πραγματο-

ποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) από τους οικονομικούς
φορείς, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ύστερα από προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 11 της Υ. Α
Π1/2390/2013. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ : 5/8/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ
Η 28/8/2015  ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προ-
σφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρο-
νική επικοινωνία μέσω του συστή-
ματος βεβαιώνεται αυτόματα από
το σύστημα με υπηρεσίες χρονο-
σήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Εγγύηση συμμετοχής 
Η εγγύηση για την συμμετοχή

στον διαγωνισμό εφόσον η προ-
σφορά καλύπτει στο σύνολο των
ειδών, ορίζεται σε ποσοστό  2%
της προεκτιμώμενης  αξίας  της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ,  (άρθρο
157 παρ.1α του Ν.4281/2014).

Ως προεκτιμώμενη αξία της
σύμβασης νοείται ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της μελέτης
χωρίς τον Φ.Π.Α.  και όχι η προ-
σφορά του διαγωνιζόμενου.

Στην περίπτωση που ο συμμε-
τέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει
προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες ειδών τροφίμων (Α, Β, Γ, Δ,
Ε, ΣΤ, Ζ, Η) και για έναν  ή για περ-
ισσότερους φορείς του Δήμου
φυλής  (Υπηρεσίες/Διευθύνσεις,
Ν.Π.Δ.Δ.) τότε τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών αθροίζονται
αντίστοιχα.

Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β. Οι συνεταιρισμοί 
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών

που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο
εργασιών την εμπορία και
διακίνηση των υπό προμήθεια
προϊόντων κατά περίπτωση. 

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον  Ανάδοχο .

Πληροφορίες  για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών Tμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042758-
2132042716,ώρες 09:00 π.μ. έως
13:30 μ.μ.. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αθήνα, 4-8-15                             Aρ.
Πρωτ.: 155784
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533  
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. Φ2541/3723/περ9/15 έγγρ-
αφο ο φάκελος τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλον-
τικών Όρων, με:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παρ-
αγωγής οργανικών λιπασμάτων
βελτιωτικών του εδάφους και
φυτοχωμάτων» υποκατηγορία:
A2, ομάδα: 9η και α/α: 92 με είδος:
«Παραγωγή λιπασμάτων και αζω-
τούχων ενώσεων»
Β) θέση έργου: Σκλήρη, στη Δημο-
τική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου
Ελευσίνας, στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περ-
ιφέρειας Αττικής 
Γ) φορέα έργου την «Αφοι Π.
Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.»
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ. 210 6984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τρο-
ποποιείται: ΠΕΧΩ 4743/ΠΕΡ9/13-
9-2005 (ανανεώθηκε με την αριθ.
Φ2541/7357/ΠΕΡΙΒ9/22-12-2010
ΑΕΠΟ και τροποποιήθηκε με την
αριθ. Φ2541/ΟΙΚ4981/ΠΕΡΙΒ9/4-
11-2013 ΑΕΠΟ)
Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: ‘’Θριά-
σιο’’  και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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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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