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Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23 εως

33 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 33%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα,
Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Κίτσος, Ντο-

μένικα, Σάντυ
Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος

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

Μεϊμαράκης: Η ευθύνη στον πρωθυπουργό -
Θεοδωράκης: Θα υπάρξουν δύσκολες ώρες

Στήριξη όλων των κομμάτων στον πρωθυπουργό πλην του ΚΚΕ

Κοινό ανακοινωθέν όπου αποτυπώνεται
η βούληση των ελληνικών κομμάτων
για παραμονή της χώρας μας στην

ευρωζώνη ετοίμασαν οι πολιτικοί αρχηγοί, με
εξαίρεση το ΚΚΕ, μετά την ολοκλήρωση του
μαραθώνιου Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών,
στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Η ευθύνη είναι στα χέρια του πρωθυπουρ-
γού» δήλωσε μετά την επτάωρη σύσκεψη του
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ο μεταβατικός
πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο κ.
Μεϊμαράκης άφησε αστερίσκους αν η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση θα στηρίξει τελικά τη συμφ-
ωνία, αφήνοντας αιχμές για την τακτική της
κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουρ-
γού όλο το προηγούμενο διάστημα. 

«Η ΝΔ στη μακρά ιστορικά της διαδρομή βάζει τα συμφέροντα της χώρας πάνω από όλα... Μάς ενδιαφέρει η ποιότ-
ητα ζωής των πολιτών, η ανάπτυξη της οικονομίας, η κοινωνική συνοχή μας ενδιαφέρει οι αδύναμοι να στηρίζονται σε
ένα ευνομούμενο κράτος... Δείξαμε διάθεση συνεννόησης» τόνισε ο κ. Μεϊμαράκης. 

Σημείωσε πάντως ότι «η συνάντηση αυτή έπρεπε να είχε γίνει εδώ και παρά πολύ καιρό... Χάσαμε χρόνο, ο χρόνος
που χάθηκε εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και της χώρας, η οικονομία είναι πολύ χειρότερα πριν μια εβδομάδα
πριν το δημοψήφισμα, πριν δέκα μέρες, πριν τρεις μήνες. Αυτό που νόμιζε οτι κέρδιζε χρόνο ενώ έχανε χρόνο ήταν
εις βάρος της κυβέρνησης» επισήμανε.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε το δημοψήφισμα ως διχαστική διαδικασία που δεν βοήθησε σε τίπο-
τε και ενίσχυσε τη διαίρεση, προσθέτοντας ότι οφείλουμε όλες οι ηγεσίες να συμβάλουμε στο να ξαναβρούμε την ενότ-
ητα που απαιτείται και παροτρύνουμε την κυβέρνηση να μπορέσει να φέρει τη συμφωνία που πρέπει να τύχει ευρύτε-
ρης αποδοχής. «Αν υπηρετείς τους πυλώνες που υπηρετεί η ΝΔ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηριχθεί» πρό-
σθεσε. 

Το κοινό ανακοινωθέν θα δίνει στην κυβέρνηση την ευθύνη να διαπραγματευτεί για την άμεση επίτευξη μας συμφ-
ωνίας, δήλωσε ο αρχηγός του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, μετά το συμβούλιο των επικεφαλής των κομμάτων
στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Όλοι αποδεχόμαστε πως θα υπάρξουν δύσκολες ώρες και θα πρέπει να παρθούν δύσκολες αποφάσεις», σημείω-
σε ο κ. Θεοδωράκης, τονίζοντας παράλληλα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες οι αρχηγοί «πρέπει να είναι χρήσιμοι, κι
όχι ευχάριστοι».

Σημείωσε επίσης πως με δική του πρόταση, που έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα δοθούν για
την ώρα στη δημοσιότητα τα πρακτικά της συνεδρίασης, έως ότου να λυθεί η κρίση.

Στον απόηχο της παραίτησης του Γιάνη Βαρουφάκη, ο κ. Θεοδωράκης σημείωσε πως ο πρωθυπουργός δέχτηκε ότι
οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τη διαπραγμάτευση θα πρέπει – πέραν των απαραίτητων εφοδίων – να έχουν και μια
«λογική συνεννόησης, κι όχι ρήξης».

Ο κ. Θεοδωράκης αποκάλυψε επίσης πως το κοινό ανακοινωθέν θα περιλαμβάνει αναφορά για «την ανάγκη να ξεκι-
νήσει η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους».

Επίσης, κάλεσε την ΕΚΤ να λάβει υπόψη της τις προσπάθειες του ελληνικού πολιτικού κόσμου για έναρξη της δια-
πραγμάτευσης, αλλά και τις μεγάλες ανάγκες ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

«Η συμφωνία είναι πλέον μονόδρομος» επισήμανε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος.
Όπως τόνισε ο κ. Καμμένος το κοινό ανακοινωθέν υπογράφουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εκτός του γγ. του ΚΚΕ

Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έκανε λόγο για μια «μεγάλη μέρα, την επόμενη της μεταπολίτευσης»,
με το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων να τη δύναμη στο πρωθυπουργό να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να δια-
πραγματευτεί εκ μέρους του συνόλου των ελληνικού λαού και της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των κομμάτων. 

Παράλληλα, δήλωσε ότι το κοινό ανακοινωθέν περιλαμβάνονται οι θέσεις της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των
ελληνικών κομμάτων για μεταρρυθμίσεις, αναπτυξιακό πακέτο και χρέος. 

«Σήμερα είναι ιστορική ημέρα... Χθες ο ελληνικός λαός έδωσε το σύνθημα για εθνική ομοψυχία έδωσε το μήνυμα ότι
στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, δεν απειλείται» σημείωσε. 

«Να αντιληφθεί η Ευρώπη ότι πρέπει να δοθεί λύση άμεσα κάτι που αποτελεί επιθυμία του λαού, ώστε η χώρα να
ξαναμπεί στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας» τόνισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ.

Την απόλυτη διαφοροποίηση του ΚΚΕ από το κοινό ανακοινωθέν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του κόμματος,
Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει φιλεργατική, φιλολαϊκή διαπραγμάτευση εντός της
Ε.Ε.».

Σημείωσε πως το ΚΚΕ διαφωνεί «συνολικά» με την ανάγνωση του μηνύματος της κάλπης και με τη διαπραγματευ-
τική τακτική, και προειδοποίησε ότι σε κάθε περίπτωση «δρομολογείται μια επώδυνη συμφωνία με σκληρά αντιλαϊκά
μέτρα».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά εξερχόμενη του Προεδρικού Μεγάρου ότι «η σημε-
ρινή κατάσταση δυστυχώς μας βρίσκει με τις τράπεζες κλειστές, χωρίς ρευστότητα, χωρίς προστασία και την ελληνι-
κή κοινωνία να βιώνει δραματικές καταστάσεις»

. «Εάν η συγκεκριμένη συνάντηση είχε γίνει νωρίτερα, γιατί πιστεύουμε στην εθνική συνεννόηση, θα είχαμε αποφύγει
πολλά από τα δυσάρεστα. Εν πάση περιπτώσει σήμερα είναι άμεση ανάγκη για τη λήψη μία λυτρωτικής λύσης χωρίς
δεύτερες σκέψεις».
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““ΞΞεεφφωωττοο  ΕΕλλππίίδδααςς””
Τη σωτηρία της χώρας προέταξαν οι πολιτικοί αρχηγοί 

Στο και 5 δείχνει
να σώθηκε η
χώρα μας μετά

τη σύσκεψη των πολι-
τικών αρχηγών. Ως
γνωστόν σύσσωμη η
πολιτική ηγεσία του
δημοκρατικού τόξου -
πλην του ΚΚΕ- αποφ-
άσισαν να στηρίξουν
τις προσπάθειες της
κυβέρνησης με τους
πιστωτές. Για να γίνει
αυτό δυνατόν έπρεπε
να περάσουν 5 μήνες
διαπραγματεύσεων,
να κλείσουν οι τράπε-
ζες, να πάμε σε δημοψήφισμα, να αλλάξουν 2 αρχηγοί κομμάτων και ο κυριος ενορχηστρωτής του δράματος κος Βαρ-
ουφάκης να παραιτηθεί. 

Το βάρος των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος ήταν τέτοιο που ευτυχώς ο κος Πρωθυπουργος πήρε την πρω-
τοβουλία της σύσκεψης αυτής. Απο τη σύσκεψη αποδείχτηκε πως τα κόμματα έβαλαν στην άκρη το κομματικό συμφ-
έρον και προέταξαν τη σωτηρία της χώρας. Η απόφαση αυτή είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας μας
και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Ελπίζουμε πως τις επόμενες μέρες θα γυρίσουν τα χαμόγελα στα πρόσωπα του ταλαι-
πωρημένου λαoύ μας, αν φυσικά έρθει η συμφωνία.

Ε. Λιάκος..

Αμετάβλητο άφησε τον
ELA για τις ελληνικές

τράπεζες η ΕΚΤ

Στην ανα-
κο ίνωση
της Ευρ-

ωτράπεζας ανα-
φέρεται επίσης
πως αποφ-
ασίστηκε «προ-
σαρμογή» του
κουρέματος που
πρέπει να
δώσουν οι
ελληνικές τράπε-
ζες προκειμένου
να λάβουν χρήματα, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται αν η
προσαρμογή έγινε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αμετάβλητη κοντά στα 89 δισεκατομμύρια ευρώ διατηρ-
εί τη ρευστότητα που παρέχει στις ελληνικές τράπεζες η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε πριν
από λίγη ώρα.

Στην ανακοίνωση της Ευρωτράπεζας αναφέρεται
επίσης πως αποφασίστηκε «προσαρμογή» του κουρέμα-
τος που πρέπει να δώσουν οι ελληνικές τράπεζες προ-
κειμένου να λάβουν χρήματα, χωρίς όμως να αποσαφη-
νίζεται αν η προσαρμογή έγινε προς τα πάνω ή προς τα
κάτω.

«Η πρόσφατη ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού δεν
συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και
ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας

κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικώς βιώσιμης συμφ-
ωνίας» επισημαίνεται

Τους τέσσερις πυλώνες, πάνω στους οποίους θα πρέ-
πει να εδράζεται μια συμφωνία με τους δανειστές, περι-
λαμβάνει το κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι πολιτικοί
αρχηγοί -πλην του γγ. του ΚΚΕ- εξουσιοδοτούν τον
πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διαπραγματευτούν
από την Τρίτη. 

Οι τέσσερις πυλώνες περιλαμβάνουν την επαρκή κάλ-
υψη των χρηματοδοτικών αναγκών, αξιόπιστες μεταρρ-
υθμίσεις, με κριτήριο την δίκαιη κατανομή των βαρών και
προώθηση της ανάπτυξης, εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό
πρόγραμμα αλλά και δέσμευση για την έναρξη ουσιαστι-
κής συζήτησης ως προς την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

«Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της
ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε συνεν-
νόηση με την ΕΚΤ» τονίζεται στο ανακοινωθέν. 

«Η πρόσφατη ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού δεν συνι-
στά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης
της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαι-
ης και οικονομικώς βιώσιμης συμφωνίας» επισημαίνουν
δε οι πολιτικοί αρχηγοί. 

To κοινό ανακοινωθέν αναλυτικά: 
Ύστερα από αίτημα του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη

Τσίπρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυ-
λόπουλος συνεκάλεσε σήμερα, 6η Ιουλίου 2015 και ώρα
10:00, σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών των Κομμάτων
που εκπροσωπούνται στην Βουλή, υπό την Προεδρία
του.

Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος:
· Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας,
· Ο μεταβατικός Αρχηγός της Ν.Δ., υπό την ιδιότητά του

ως Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Ευάγγε-

λος Μεϊμαράκης,
· Ο Επικεφαλής του Κόμματος «Το

Ποτάμι», κ. Σταύρος Θεοδωράκης,
· Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρι-

κής Επιτροπής του ΚΚΕ, κ. Δημήτριος
Κουτσούμπας,

· Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, κ. Παναγιώτης Καμμένος και

· Η Πρόεδρος του «Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήματος», κα Φώφη
Γεννηματά.

Κατά την σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός
προέβη σ’ ενημέρωση των Πολιτικών
Αρχηγών για τις πρωτοβουλίες που
προτίθεται ν’ αναλάβει άμεσα, μετά το
αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψ-
ηφίσματος. Στην συνέχεια οι Πολιτικοί
Αρχηγοί διατύπωσαν τις επιμέρους
προτάσεις τους.

Στο τέλος της σύσκεψης οι Πολιτικοί
Αρχηγοί –με την επιφύλαξη της συνολικής διαφωνίας του
Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ.
Δημητρίου Κουτσούμπα, η οποία καταχωρίσθηκε λεπτο-
μερώς στα Πρακτικά της συνεδρίασης- κατέληξαν στην
εξής κοινή ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού δεν συνι-
στά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης
της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαι-
ης και οικονομικώς βιώσιμης συμφωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση αναλαμβάνει
την ευθύνη για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Και
ο κάθε Πολιτικός Αρχηγός θα συμβάλλει, αντιστοίχως,
στο πλαίσιο του θεσμικού και πολιτικού του ρόλου.

Κοινός στόχος είναι η επιδίωξη λύσης η οποία θα δια-
σφαλίζει:

· Την επαρκή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της
Χώρας.

· Αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, με κριτήριο την δίκαιη
κατανομή των βαρών και προώθηση της ανάπτυξης, με
τις κατά το δυνατόν λιγότερες υφεσιακές επιπτώσεις.

· Ισχυρό, εμπροσθοβαρές, αναπτυξιακό πρόγραμμα,
πρωτίστως για την καταπολέμηση της ανεργίας και την
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

· Δέσμευση για την έναρξη ουσιαστικής συζήτησης ως
προς την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότ-
ητας του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της
ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε συνεν-
νόηση με την ΕΚΤ.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε να ενημερώσει τους
Πολιτικούς Αρχηγούς, αμέσως μετά την προσεχή Σύνοδο
Κορυφής, για τα πρώτα συμπεράσματα που θα εξαχθούν
και για την εν γένει πορεία των διαπραγματεύσεων.»

Τέσσερις πυλώνες για συμφωνία στο κοινό
ανακοινωθέν των πολιτικών αρχηγών
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Από 6 Ιουλίου η
διάθεση της προ-
νομιακής κάρτας
των Αισχυλείων

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

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                             
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Οι τρεις "εφεδρείες" για την
καταβολή των συντάξεων στο

τέλος Ιουλίου
Του Δημήτρη Κατσαγάνη

"Πρωτοφανώς δύσκολη" θεω-
ρούν κορυφαία υπηρεσιακά
στελέχη του Υπουργείου

Εργασίας την κανονική καταβο-
λή των συντάξεων του
Αυγούστου, στα τέλη του τρέχον-
τος μηνός – αρχές του επομένου
χωρίς μία γενναία χρηματοδοτική
υποστήριξη των ασφαλιστικών
ταμείων.  
Και αυτό γιατί ακόμα κι αν υπάρ-
ξει μία συμφωνία με τους δανει-
στές τις αμέσως επόμενες μέρες,
παραδέχονται οι ίδιες πηγές.
Μόνες αλλά όχι αρκετές εγχώριες χρηματοδοτικές "εφεδρείες"  φέρονται να είναι, σύμφ-
ωνα στελέχη του Υπ. Εργασίας:
· Το περίπου 1 δισ. ευρώ που θα περισσέψει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
εφόσον πληρωθούν κανονικά οι μισθοί  του α΄ δεκαπενθημέρου των δημοσίων υπαλ-
λήλων στις 13 Ιουλίου.
· Τα κοντά 500 εκατ. ευρώ ρευστά διαθέσιμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπε-
ζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), του Ταμείου Ασφάλισης – Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων και Εργα-
ζομένων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) κ.ά. τα οποία θα μπορούσαν, με απόφαση των
αντίστοιχων ΔΣ, να δοθούν ως δάνειο σε ελλειμματικά ταμεία (πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) για την
καταβολή των συντάξεων.
· Η ρευστοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού (πχ ξένες μετοχές, ευρωπαϊκά κρα-
τικά ομόλογα) τα οποία διαχειρίζονται η ΕΔΕΚΤ και η ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των ασφ-
αλιστικών ταμείων και αποτιμώνται, σύμφωνα με στελέχη των δύο οργανισμών, στα 700
εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή.
Το σύνολο των παραπάνω εγχωρίων πηγών χρηματοδότησης αγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ
(1 δισ. ευρώ από ΓΛΚ, 500 εκατ. ευρώ από "ευγενή" ταμεία, έως 700 εκατ. ευρώ από
αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού), φτάνει, δηλαδή, κοντά στο 100% των αναγκαίων κεφα-
λαίων που απαιτούνται για την καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου που πρέπει να
καταβληθούν στο χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου –4 Αυγούστου (2,3 δισ. ευρώ).
Τα 100 εκατ. ευρώ που λείπουν ακόμα και να συμπληρωθεί το αναγκαίο ποσό για τις

συντάξεις του Αυγούστου, εκτιμάται από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Εργασίας,
ότι θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές μέχρι  τα
τέλη του Ιουλίου, καθώς θα ομαλοποιούταν η οικονομική κατάσταση στη χώρα μετά από
μία ενδεχόμενη συμφωνία με τους δανειστές έως τα μέσα του Ιουλίου.
Αναμφίβολα, η ήδη μεγάλη  ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία προκλήθηκε από την πενθή-
μερη τραπεζική αργία μεταξύ 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου.
Αυτή  έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο πλήγμα, κυρίως στο ΙΚΑ, μιας και δεν ολοκ-
ληρώθηκε ούτε καν  η καταβολή των εισπράξεων ασφαλιστικών εισφορών του περα-
σμένου μήνα, ενώ μεγάλο πλήγμα ενδέχεται να υποστεί ο ΟΑΕΕ αν συνεχιστεί η τρα-
πεζική αργία και αυστηρά capital controls για μία ή δύο εβδομάδες ακόμα.
Πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΑ, αναφέρουν αρμόδια στελέχη του Υπ. Εργασίας αντί να
εισπράξει τέλη Ιουνίου – αρχές  Ιουλίου 500 – 600 εκατ. ευρώ, εισέπραξε μόλις 200
εκατ. ευρώ.
Επίσης, ο ΟΑΕΕ  "αναμένει"  να εισπράξει τις ασφαλιστικές εισφορές έως 260 εκατ.
ευρώ για το   διμήνου Μαΐου – Ιουνίου, καθ΄όλο τον Ιούλιο, κάτι που  εξαιρετικά δύσκο-
λο λόγω της τρέχουσας πλήρους κατάρρευσης του τζίρου των επαγγελματιών και του
τραπεζικού black out.  
Σε "καλύτερη" μοίρα μάλλον βρίσκονται αυτοχρηματοδοτούμενα ασφαλιστικά ταμεία,
όπως το ΕΤΑΑ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τα οποία διατηρούν δικά τους ρευστά διαθέσιμα στις
τράπεζες και θα μπορούσαν θεωρητικά να κλείσουν ενδεχόμενες "τρύπες" στον προϋ-
πολογισμό τους για την καταβολή των συντάξεων των ασφαλισμένων τους. 
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

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

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

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

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

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Δημάρχων όλης της χώρας 
την προσεχή Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 11 π.μ. (Ξενοδοχείο Τιτάνια)

Αντικείμενο της Γ.Σ. η δημιουργία
ενός αποτελεσματικού δικτύου
συνεργασίας και αλληλεγγύης

μεταξύ των Δήμων της χώρας και η
εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτικών και
παρεμβάσεων για τη λειτουργία των
Δήμων και την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης.

Στην σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης Δημάρχων προχωρά η Κ.Ε.Δ.Ε.,
την προσεχή Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 11
το πρωί, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια.

Ο λόγος που προχωρά η Κ.Ε.Δ.Ε. στη
διενέργεια της έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης είναι να αποτυπωθούν τα προβ-
λήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της
χώρας στη καθημερινή τους λειτουργία,
ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί την τελευταία εβδομάδα
από την αναστολή της λειτουργίας του
τραπεζικού συστήματος.

Στην επιστολή που απέστειλε σήμερα
προς όλους τους Δημάρχους ο Πρόεδρ-
ος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης αναφέρει :« Μετά την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, καλούμαστε να
διαχειριστούμε το σύνολο των εκκρεμοτήτων που έχουν συσσωρευτεί στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

Η Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα στην καθημερινή της λειτουργία, που είναι
αποτέλεσμα της ανεπιτυχούς μέχρι σήμρα προσπάθειας να υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία της χώρας με τους εταίρ-
ους της.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί την κινητοποίηση όλων των Αυτοδιοικητικών
δυνάμεων της χώρας , προκειμένου να δοθούν λύσεις στα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές μας κοινωνίες .

Για το λόγο αυτό, προχωράμε στη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Δημάρχων, που θα πραγματοποιηθ-
εί την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00, στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Τη Γενική μας Συνέλευση θα απασχολήσουν :
· οι τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η αναστολή λειτο-

υργίας του τραπεζικού συστήματος σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός και η επιχειρηματικότητα
· τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχουν δημιουργηθεί σε έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται

στους Δήμους μας από ευρωπαϊκά προγράμματα
· η μελλοντική βιωσιμότητα της λειτουργίας κρίσιμων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών των Δήμων, που

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
· η διασφάλιση της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τις

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Στη Γενική μας Συνέλευση θα διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις τις οποίες θα προωθήσουμε στη συνέχεια στην

Κυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να μετουσιωθούν σε πολιτικές που θα δίνουν διεξόδους στις τοπικές παραγωγι-
κές δυνάμεις, θα στηρίξουν την απασχόληση, θα διευκολύνουν τη λειτουργία των Δήμων μας και θα υποστηρίζουν το
ανθρωπιστικό μας έργο» .

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
νέος υπουργός Οικονομικών

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου και παρουσία του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ορκίστηκε με

πολιτικό όρκο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ως υπουργός
Οικονομικών. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στον νέο υπο-
υργό Οικονομικών καλή δύναμη στο έργο του. 

Αυτήν την ώρα στο υπουργείο Οικονομικών η τελετή
παράδοσης-παραλαβής.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραδέχθηκε ότι η γερμανική
κυβέρνηση και ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών
Γιάνης Βαρουφάκης είχαν διαφωνήσει σε πολλά θέματα,
ωστόσο δεν θα είναι απαραιτήτως εύκολα για τον διά-
δοχό του στην Αθήνα.

«Αντιπροσώπευε (σ.σ. ο Γιάνης Βαρουφάκης) μια
στάση που, σε πολλά σημεία, εμείς δεν συμφωνούσαμε,
αλλά ουδέποτε υπήρξε προσωπικό πρόβλημα, ακόμα και
μετά την παραίτηση του από υπουργός» δήλωσε ο κ.
Σόιμπλε σε συνέντευξη Τύπου στη Βαρσοβία. 

«Όποιος τον διαδεχθεί θα βρεθεί σε μια κατάσταση
όπου δεν είναι εύκολο να βρει μια λύση με τους συναδέ-
λφους του στο Eurogroup για τα προβλήματα της χώρας
του, τα οποία δεν είναι απλά» συμπλήρωσε ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο
του Κεντ (Βρετανία) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, και από το καλοκαίρι του 2010 είναι καθηγητής
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, από
τον Ιούλιο του 2013, μετά το ιδρυτικό συνέδριο του
ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε διατελέσει μέλος και της Κεντρ-
ικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ. Επίσης, είχε ανα-
πτύξει συνδικαλιστική δραστηριότητα και είχε διατελέσει
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά στα πεδία της μακροοικονομίας, των οικο-
νομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής οικο-
νομίας και της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών.
Μαζί με το Χρήστο Λάσκο έχει συγγράψει το βιβλίο
«Χωρίς Επιστροφή: καπιταλιστικές κρίσεις, κοινωνικές
ανάγκες, σοσιαλισμός» (εκδόσεις ΚΨΜ).

Το Μάιο του 2012 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής
Β' Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοι-
νωνικό Μέτωπο, καθώς και στην εκλογική διαδικασία της
17ης Ιουνίου του 2012, και στις εκλογές της 25ης Ιανο-
υαρίου επανεξελέγη στην ίδια περιφέρεια με το ψηφοδέ-
λτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπήρξε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής και της Επιτροπής του απολογι-
σμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και
ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2015 ανέλαβε για πρώτη φορά
κυβερνητικό αξίωμα, ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτε-
ρικών, στην κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξάρτ-
ητων Ελλήνων υπό τον Αλέξη Τσίπρα με τομέα ευθύνης
των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
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Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ(12η Τακτική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να
παραβρεθείτε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα
γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού

Μεγάρου) στις 09/07/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30  για να πάρουμε αποφάσεις
στα παρακάτω θέματα:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 09/07/2015
1 Συζήτηση για την παιδεία στο Δήμο μας.
2 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅
οικονομικού έτους 2015.
3 «Έγκριση Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.) του έτους 2014»
4 «Λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση της αποζημίωσης της Προέδρου της
ΔΗ.Κ.Ε.Α. ειδικού καθεστώτος, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών»
5 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του Κου
Μόσαλου Κων/νου ( κληρονόμοι ) με Κ.Α 343409 στο Ο.Τ. Γ2247 της Π.Ε
«ΜΠΟΣΚΙΖΑ» που αναφέρεται στο ποσό των 32,23τ.μ. Χ 116,00 €/τ.μ. =
3738,68€
6 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των : α)
Ιωσηφίδη Χρήστου β) Ιωσηφίδη Κων/νου και γ) Ιωσηφίδη Παναγιώτη με Κ.Α.
171004 στο Ο.Τ. 11 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των
20,50μ Χ 142 €/τ.μ. = 2911,00€ Σύνολο7 Aποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλ-

λοτριούμενης ιδιοκτησίας των : α)
Παπαδάκη Αθανασίου Αθανασίας, β) Παπαδάκη Δημητρίου και γ) Παπαδάκη
Ελένης με Κ.Α : 174505 στο Ο.Τ. 93 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο
ποσό των 4,05μ Χ 142 €/τ.μ. = 575,10€ (α’ δικαιούχος), 6,07μ Χ 142€/τ.μ. =
861,94€ (β’ δικαιούχος ) και 6,08μ Χ142€/τ.μ. = 863,36€ ΣΥΝΟΛΟ 2300,40€
8 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των κ.κ. α)
Μπολώτη Βασιλικής συζ. Καραλέξη Αναστασίου και β) Καραλέξη Αναστάσιου με
Κ.Α. 351821 στο Ο.Τ. 2588 της Π.Ε «ΑΓΡΙΛΕΖΑ» που αναφέρεται στο ποσό
των 5,60μ Χ 134,00 €/τ.μ. = 750,40€ (375,20€ ο καθένας)
9 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των : α)
Βαρσάμη Θεόδωρου και β) Βαρσάμη Ευαγγελίας με Κ.Α : 202914 στο Ο.Τ. 644
της Π.Ε «ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Α» που αναφέρεται στο ποσό των 6,90μ Χ 207 €/τ.μ. =
1428,00€ ο καθένας (σύνολο 2856,00€)
10 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της κας
Δαμιανίδου Τυριακίδου Ελένης και του κου Τυριακίδη Ιωάννη με Κ.Α. 280644 στο
Ο.Τ. Γ1512 της Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α» που αναφέρεται στο ποσό των 23,92μ2 Χ
207,00 €/τ.μ. = 4951,44€ (11,96μ2 Χ 207€=2475,72€ στον καθένα )
11 Aποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της κας
Μπαρουζάκη Τσαμούκα Αντωνίας με Κ.Α. 290517 στο Ο.Τ. 1948 της Π.Ε
«ΧΑΥΡΑΓΗ Β» που αναφέρεται στο ποσό των 13,33τ.μ. Χ 150€/τ.μ. = 1999,50€
12 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των : α)
Σίλλη Κωνσταντίνου και β) Σίλλη Απόστολου με Κ.Α. 120309 στο Ο.Τ. 2528 της
Π.Ε «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» που αναφέρεται στο ποσό των 17,20μ Χ 154,24 €/τ.μ. =
2652,92€ ο καθένας (σύνολο 5305,86€)
13 Aποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της Κας
Κανάτη Βιολέτας με Κ.Α. 351719 στο Ο.Τ. 2504 της Π.Ε «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» που
αναφέρεται στο ποσό των 13,50μ Χ 134 €/τ.μ. = 1809€
14 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του Κου
Κωσταγκόγκου Παναγιώτη με Κ.Α. 131011 στο Ο.Τ. 07 της Π.Ε «ΑΥΛΙΖΑ» που
αναφέρεται στο ποσό των 40,60μ Χ 100 €/τ.μ. = 4060,00€
15 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των : α)
Ελευθεριάδη Παναγιώτη και β) Κρουκμαϊδου Ναντίζντα με Κ.Α. 201913 στο Ο.Τ.
630 της Π.Ε «ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Α» που αναφέρεται στο ποσό των 4,90μ Χ 207
€/τ.μ. = 1014,30€ ο καθένας (σύνολο 2028,60€)
16 Aποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του Κου
Καλόμαλου Ιωάννη με Κ.Α. 310414 στο Ο.Τ. 1400 της Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α» που
αναφέρεται στο ποσό των 6,77μ Χ 207€/τ.μ. = 1401,39€
17 Aποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του Κου
Ελευθεριάδη Λεωνίδα με Κ.Α. 135219 στο Ο.Τ. 2546 της Π.Ε «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» που
αναφέρεται στο ποσό των 4,70τ.μ. Χ 154,24 €/τ.μ. = 724,93€ ΣΥΝΟΛΟ
18 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των α)
Καλούμενου- Γρηγοροπούλου Φωτεινής και β) Καλούμενου Κων/νου με Κ.Α.
161815 στο Ο.Τ. 128 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των

7,10τ.μ. Χ 142€/τ.μ. = 1008,20€ στον καθένα (Σύνολο 2016,40€)
19 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της Κας
Κασάπη Ειρήνης με Κ.Α. 344407 στο Ο.Τ. 2440 της Π.Ε «ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» που
αναφέρεται στο ποσό των 55,40μ Χ 104 €/τ.μ. = 5761,60€20 «Λήψη απόφασης για την

διατύπωση απόψεων της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
όσον αφορά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 830,3 MW ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ».
21 «Λήψη απόφασης για την διατύπωση απόψεων της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
όσον αφορά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε. ΚΡΗΤΗΣ)».
22 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.
23 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.
24 «Καθορισμός χρονικών ορίων (ωραρίου μουσικής-μουσικών οργάνων) στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αχαρνών».
25 Συζήτηση ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο μας.
26 Λήψη απόφασης για εγκατάσταση 8 νέων Τηλεπικοινωνιακών θαλάμων σε
πεζοδρόμια σε διάφορες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.
27 Χορήγηση ή μη αδείας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ»
ιδιοκτησίας της κ. ΜΠΑΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του Αριστοτέλη που βρίσκεται στις Αχαρνές,
στην οδό Αγ. Πέτρου και Εχίνου (Ο.Τ. 815).
28 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός –
Τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού
σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον
δαπανών.
29 «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 2.035,25 € στην εταιρία ΜΑΡΜΑΡΑ
Δ. ΜΠΟΜΠΑΚΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ. »
30 Συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό νέων και κενωθέντων θέσεων
περιπτέρων
31 Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 283/11-5-2015 & 284/11-5-
2015 ανείσπραχτων τελών της υπόχρεου εταιρείας ΝΕΟΤΕΧ ΕΠΕ
32 Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 283/11-5-2015, 284/11-5-2015,
181/27-4-2015 & 180/27-4-2015 ανείσπραχτων τελών του υπόχρεου
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΓΑΜΒΡΟΥΛΙΑΣ
33 Διαγραφές οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 312/2014,
524/2014 και 195/2015 που αφορούν δόσεις Δ.Τ. & Δ.Φ.
34 Έγκριση διενέργειας προμήθειας βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων, συνολικού ποσού 68.325,27 € και τρόπος εκτέλεσής της.
35 Έγκριση διενέργειας της ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων
των Κ.Ε.Π. και τρόπος εκτέλεσής της.
36 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας υλικών σκραπ (scrap) του Δήμου37 Έγκριση

διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού ποσού
1.163.803,56 €, και τρόπος εκτέλεσής της.
38 Πρόταση για μετονομασία του 10ου Γυμνασίου Αχαρνών
39 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου:
«Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Χαραυγή-Πύργουθι-
Λυκότρυπα-Χαμόμυλο-Αγ. Άννα του Δήμου Αχαρνών»
40 Ακύρωση του υπ’ αριθμ. 17115/4-7-2008 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή
οικοπέδου της συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελένης Τζεμπετζή , με συμβαλλόμενο
δωρητή το Δήμο Αχαρνών και δωρεολήπτρια την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών και
σύναψη συμβολαίου Δωρεάς εκ νέου οικοπέδου μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
41 Χορήγηση ή μη αδείας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 26ου & 29ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ιδιοκτησίας της κ. ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του
ΛΑΜΠΡΟΥ που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί των οδών Ι. Μελισσανίδη & Φ. Χαλκιά
στο Ολυμπιακό Χωριό. (Ο.Τ.37β)
42 Χορήγηση ή μη αδείας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ» ιδιοκτησίας της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ) με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που
βρίσκεται στις Αχαρνές, επί των οδών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΗ
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ TO
ΓΕΝΟΣ ΙΡΖΑΒΣΚΑΓΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΓΑΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 12/7/15 και ώρα

10:00πμ θα πραγματοποιηθεί η Γενι-
κή Συνέλευση του ΑΠΣ Ίκαρος Νεοκ-
τίστων Ασπροπύργου, στα γραφεία

του Συλλόγου. 
Η παρουσία όλων κρίνεται απαρ-

αίτητη.

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γκούμα Μαρία

Καλοκαιρινές κινηματογραφικές
προβολές από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Κάτω από τον έναστρο
Αττικό ουρανό και με
την πανσέληνο να

φωτίζει μαγικά τη μεγάλη
οθόνη πραγματοποιήθηκε η
πρώτη κινηματογραφική προ-
βολή του Δήμου Αχαρνών στο
ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεο-
δωράκης, την Τετάρτη 2 Ιου-
λίου.

"Οι εντιμότατοι φίλοι μου"
άνοιξαν την αυλαία μιας σει-
ράς προβολών που θα πραγ-
ματοποιούνται κάθε Τετάρτη
στις 21:15 από το Τμήμα
Φωτογραφίας της ΔΗΚΕΑ και το
πλούσιο κινηματογραφικό αρχείο
που διαθέτει.

Οι προβολές είναι δωρεάν για
όλους τους πολίτες.

Πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί από
νωρίς στο θέατρο Μίκης Θεο-
δωράκης που απήλαυσαν την προ-
βολή της ταινίας και την όμορφη
βραδιά μαζί με φίλους και την οικο-
γένειά τους.

Μέρκελ: Η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει
σοβαρές προτάσεις μέσα στην 
εβδομάδα, δεν υπάρχει χρόνος

Ηκ. Μέρ-
κ ε λ
υ π ο -

γράμμισε πως η
τελευταία πρό-
ταση των
θεσμών, την
οποία απέρριψε
η Ελλάδα, ήταν
«πολύ γενναιό-
δωρη» και επι-
σήμανε πως
πέραν της
αλληλεγγύης, η
κάθε χώρα της
ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς
οφείλει να ανα-
λαμβάνει και τις
ευθύνες της.

Μήνυμα πως
η ελληνική
κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις μέσα στην εβδομάδα,
καθώς διαφορετικά ο χρόνος εξαντλείται, έστειλε από το Παρίσι η γερμανίδα καγκελάρ-
ιος Άνγκελα Μέρκελ, κατά τις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον γάλλο πρόεδρο
Φρανσουά Ολάντ.

Η κ. Μέρκελ υπογράμμισε πως η τελευταία πρόταση των θεσμών, την οποία απέρρι-
ψε η Ελλάδα, ήταν «πολύ γενναιόδωρη» και επισήμανε πως πέραν της αλληλεγγύης, η
κάθε χώρα της ευρωζώνης οφείλει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες της.

Ανεξαρτητοποίηση Παναγιώτη Κοσμίδη
από την παράταξη «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ»

Την ανεξαρτητοποίησή
του από την παρά-
ταξη «Νέα Δύναμη»

του Παναγιώτη Γρηγοριάδη
έκανε γνωστή με επιστολή
του προς την πρόεδρο του
Δ.Σ, ο δημοτικός σύμβουλος
Παναγιώτης Κοσμίδης. Μια
κίνηση που αναμενόταν,για
τους γνώστες των δημοτικών
πραγμάτων, εδώ και καιρό
καθώς η σχέση των δύο
αντρών είχε κλυδωνιστεί το
τελευταίο διάστημα, όπως
γίνεται αντιληπτό κι από τις
αιχμές του κ. Κοσμίδη στην
εν λόγω επιστολή. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κοσμίδης ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος τον
Νοέμβριο, στη θέση του Γ.Γκιζέλη μετά την απόφαση του εκλογοδικείου, όπου είχε προ-
σφύγει.

Ακολουθεί η επιστολή:

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε ,

Με την παρούσα επιστολή σας δηλώνω την ανεξαρτητοποίησή μου ως Δημοτικός
Σύμβουλος από την παράταξη « Νέα Δύναμη» του κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη .

Στην πολυετή διαδρομή μου στην Ελληνική Αστυνομία υπηρέτησα την πατρίδα μου και
τους συμπολίτες μου με Ήθος , Ευπρέπεια, Ανδρεία και τιμή . Τις ίδιες αξίες υπηρέτησα
πιστά όλο το διάστημα που ασχολούμαι με τα κοινά του Δήμου Αχαρνών.

Η σημερινή απόφαση μου να ανεξαρτητοποιηθώ ξεκινά από την ανάγκη μου να υπε-
ρασπισθώ αυτές τις αξίες και να διαχωρίσω την προσωπική μου διαδρομή από συμπε-
ριφορές και πρακτικές που δεν με αντιπροσωπεύουν, δεν με εκφράζουν  και σε καμιά
περίπτωση δεν τις στηρίζω .

Ως πρόσωπο, που επιθυμώ να διασφαλίσω την ηθική μου ακεραιότητα, θα ήθελα να
εκφράσω  τη διαμαρτυρία και την αντίθεσή μου στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά
την τελευταία σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με αναγκάζει ηθικώς να διαφο-
ροποιηθώ από τη δημοτική παράταξη, τις ιδέες της οποίας επίστεψα και ετίμησα .Απε-
υθυνόμενος προς εσάς, επιθυμώ να διακηρύξω τη βούλησή μου να παρίσταμαι εφεξής
στις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Ίσως
η κίνησή μου αποτελέσει του έναυσμα να εξαλειφθούν ορισμένα κακώς κείμενα,  και να
αλλάξουν συμπεριφορές .

Τα ευχολόγια δεν επαρκούν. Η παρασιώπηση φέρνει συνενοχή. Η ενέργεια είναι η
λύση. Οι αποδέκτες της έκκλησής μου, ας αναλογιστούν τη στάση τους. Ο στόχος μας
είναι ένας. Η πόλη και οι πολίτες της. Για αυτούς θα αγωνιστώ, γιατί αυτοί είναι οι πραγ-
ματικοί κριτές όλων μας.

Κλείνοντας , θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τους δημότες των Αχαρνών που με
τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα
συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό του Δήμου και των Δημοτών μας, με υψηλό ήθος
και ευπρέπεια, όπως έκανα πάντα».
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΤουΠάνου Ντούλα,
Καθηγητή Αγγλικής,Αχαρνές, 

Το δημοψήφισμα της 5ης Ιούλη αναδείχθηκε στην πιο ταξικά πολωμένη κεντρικο-
πολιτική αναμέτρηση εδώ και δεκαετίες.Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα
από τη μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων στις γειτονιές της Αθήνας. Παρ-

ακάτω ακολουθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα στους Καποδιστριακούς Δήμους,
δηλαδή τους Δήμους της Αττικής πριν τον Καλλικράτη, γιατί αυτό είναι το μικρότερο (και
άρα το πιο ακριβές) επίπεδο που μας δίνει σήμερα το ΥΠΕΣ στη σελίδα του.

Οι Δήμοι χωρίζονται ανά δεκάδα ποσοστού του ΟΧΙ (πχ από 70-79%, από 60-69%,
κ.ο.κ.).

Α) Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό
πάνω από 70%:

Β) Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό
60-69.99%:

Γ) Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό 50-
59.99%:

Δ) Στην τέταρτη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό
40-49.99%

:Ε) Στην πέμπτη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό
30-39.99%

ΣΤ) Στην έκτη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό 20-
29.99%:

Ζ) Στην έβδομη κατηγορία έχουμε τους Δήμους που ψηφίσανε ΟΧΙ σε ποσοστό
10-19.99%:
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Μεγάλες επιτυχίες του 
Παντελή Φιλικίδη σε 

Λευκορωσία και Βουλγαρία
Δεν τελειώνουν οι επιτυχίες για τον Παντελή Φιλικίδη στα αθλή-

ματα μπραντεφερ και δράμι. Σε αγώνες που εγιναν στη Λευ-
κορωσία και στη Βουλγαρία κατέκτησε 3 παγκόσμια ρεκορ

στο δράμι και στο μπραντεφερ αναδείχθηκε πρωτος στα 100 κιλά.
Στους αγώνες της Λευκορωσίας συμμετείχαν 200 αθλητές απο 20

χώρες ενώ στους αγώνες της Βουλγαρίας συμμετείχαν 800 αθλητές
απο 30 χώρες.

Η παρουσία του Παντελή Φιλικίδη με τις μεγάλες επιτυχίες στο
δράμι στο μπραντεφερ και στην άρση βαρών με τους αθλητές του
αποδεικνύουν πως η σοβαρή και ουσιαστική δουλειά φέρνουν πάντα
αποτελέσματα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους τον στηρίζουν ενω η
πόλη του Ασπροπύργου που έχει στην έδρα της έναν τέτοιο προπον-
ητή και αθλητή ο οποίος κάνει περήφανη τη χώρα μας εκτός συνόρων 

Δήλωση Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη

Το επόμενο διάστημα είναι
κρίσιμο για την Πατρίδα μας
Η Αυτοδιοίκηση δηλώνει παρ-

ούσα στις πολιτικές και 
κοινωνικές εξελίξεις

Ηεπόμενη μέρα του δημοψηφίσματος βρίσκει
ενωμένο τον ελληνικό λαό.

Η σύγκλιση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί η κρισιμότ-
ητα των στιγμών για τη χώρα, επιβάλλει την εθνική
συνεννόηση και συνεργασία.

Η επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας
και η αποφυγή του grexit, η αποκατάσταση της λειτο-
υργίας του τραπεζικού συστήματος, η διασφάλιση των
καταθέσεων, θα αποκαταστήσουν την ηρεμία και τη
σταθερότητα στην Πατρίδα και την κοινωνία μας. Γι αυτό
και πρέπει να υπάρξουν άμεσα πρωτοβουλίες προς την
κατεύθυνση αυτή.

Παράλληλα, οι διεργασίες που δρομολογούνται στο
εγχώριο κομματικό σύστημα και στον ευρύτερο χώρο της
Κεντροδεξιάς, πρέπει να έχουν ουσιαστικό πολιτικό περ-
ιεχόμενο και να μην εξαντληθούν απλά στην αλλαγή
προσώπων κομματικών ηγεσιών. 

Η ανάγκη να εκπροσωπηθούν επαρκώς ιδεολογικά και
πολιτικά οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, είναι
αδιαμφισβήτητη. Αυτό, πέραν των άλλων θα συμβάλλει
και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού
συστήματος της χώρας, απέναντι στην κοινωνία των
πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή, θα συμμετάσχω κι εγώ
προσωπικά, με όλες μου τις δυνάμεις. 

Η Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα
από οποιονδήποτε άλλο στην κοινωνία, δηλώνει παρ-
ούσα στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις
της χώρας και θα αναλάβει στο επόμενο διάστημα πρω-
τοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Παράταση της

τραπεζικής αργίας έως
και την Τετάρτη

Στα 60 ευρώ παραμένει
το ημερήσιο όριο

αναλήψεων από τα ATMs.
Σε παράταση της τραπεζικής αργίας και των

κεφαλαιακών ελέγχων για δυο ακόμα μέρες, δηλαδή έως
το βράδυ της Τετάρτης, θα προχωρήσει η ελληνική
κυβέρνηση όπως δήλωσε η επικεφαλής τη Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη.

Η κ. Κατσέλη απέδωσε την επέκταση του κλεισίματος
των τραπεζών στο γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχει
απόφαση από την πλευρά της ΕΚΤ αναφορικά με την

παροχή επιπλέον έκτακτης ρευστότητας (ELA)στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η παράταση αναμένεται να εφαρμοσθεί με υπουργική
απόφαση, η οποία αναμένεται να είναι και η πρώτη
επίσημη πράξη του Ευκλείδη Τσακαλώτου ως νέου
υπουργού Οικονομικών.

H κ. Κατσέλη δήλωσε επίσης πως το ημερήσιο όριο
αναλήψεων από τα ATMs θα παραμείνει στα 60 ευρώ.

Η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της ΕΚΤ αναμένεται να γίνει
εντός της ημέρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του
Γαλλικού Πρακτορείου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του πρακτορείου
Bloomberg, η ΕΚΤ εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες
έχουν επαρκή χρήματα έως και την Τετάρτη.

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα δεν έχουν διευκολύνει το έργο
της ΕΚΤ, δήλωσε νωρίτερα ο διοικητής της κεντρικής
τράπεζας της Αυστρίας, Έβαλντ Νοβοτνι.

Το χρέος της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δεν είναι δυνατόν να αναδιαρθρωθεί,
αποσαφήνισε από την πλευρά του ο διοικητής της
Τράπεζας της Γαλλίας, Κριστιάν Νουαγιέ.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Μικρές απώλειες σε ευρω-
παϊκές αγορές και ευρώ με-

τά το ελληνικό «ΟΧΙ»

Μικρές απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρημα-
τιστήρια, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα του δημοψ-
ηφίσματος στην Ελλάδα. 

Η Φραγκφούρτη υποχωρεί κατά 1,28% και το Λονδίνο κατά

0,53% 
Μικρή πτώση και για το ευρω έναντι του δολαρίου στο

1,1020. 
Πιέσεις για τα δεκαετή ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου.
Μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει το πορτογαλικό δεκαετές

ομόλογο κατά 5,65% και διαμορφώνεται στο 3,1%. 
Το Ιταλικό καταγράφει άνοδο 4, 5% και διαμορφώνεται στο

2,3% , το ισπανικό 4,8% στο 2,3%. 
Το ελληνικό δεκαετές καταγράφει άνοδο 22,2% και διαμορ-

φώνεται στο 18,1%.

Διάσωση σχεδόν 600 με-
ταναστών σε 72 ώρες 

στο Αιγαίο

Στη διάσωση και περισυλλογή 572 παράτυπων μετα-
ναστών προχώρησε από τα ξημερώματα της Παρασ-
κευής ως το πρωί της Δευτέρας το Λιμενικό Σώμα, σε

17 περιστατικά έρευνας και διάσωσης που έλαβαν χώρα σε

νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού, αυτά τα περιστατικά

εξελίχθησαν από τις 7:30 την Παρασκευή 3 Ιουλίου έως τις
7:30 την Δευτέρα 6 Ιουλίου, σε Σαμοθράκη, Λέσβο, Ρόδο, Σά-
μο και Κω.

Συμφωνία με χρηματοδότηση και μεταρρυθμίσεις ζητούν οι ΗΠΑ 
από Ελλάδα και EE

Οεκπρόσωπος του προέδρου Ομπάμα, Τζος Έρ-
νεστ, σημείωσε πως παρά τις «σημαντικές διαφ-
ορές» που υπάρχουν μεταξύ των δυο πλευρών,

όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν τη σημασία του να πα-
ραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη.

Η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να
επιδιώξουν έναν συμβιβασμό που θα περιέχει τόσο χρ-
ηματοδοτική βοήθεια όσο και μεταρρυθμίσεις, προκειμέ-
νου να βρεθεί λύση στην κρίση, ανακοίνωσε πριν από λίγη
ώρα ο Λευκός Οίκος.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Ομπάμα, Τζος Έρνεστ,
σημείωσε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν τη
σημασία του να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη, πα-
ρά τις «σημαντικές διαφορές» που υπάρχουν μεταξύ των
δυο πλευρών.

Παράλληλα, τόνισε πως η συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη χώρα μας.
Ο κ. Έρνεστ είπε πως είναι στο συμφέρον τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής να υπάρξει μια λύση στην ελληνική κρίση.
Διευκρίνισε ωστόσο ότι παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα μας, οι διεθνείς αγορές παραμένουν σταθερές, με την

διάχυση της κρίσης να είναι περιορισμένη.

Παράταση στη δωρεάν με-
τακίνηση στις αστικές

συγκοινωνίες της Αθήνας

Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου παρ-
ατείνεται το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των πο-
λιτών στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθή-

νας,  που λειτουργούν από τους συγκοινωνιακούς φορείς
ΟΑΣΑ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ (λεωφορεία,  τρόλεϊ, μετρό,

ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τραμ), όπως ανακοίνωσε ο αναπ-
ληρωτής  Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Χρήστος Σπίρτζης.

Η εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται στο νόμο 4331/2015-
ΦΕΚ Α69/01, (άρθρο 77), και η νέα παράταση τίθεται σε εφα-
ρμογή με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η δωρεάν μετακίνηση του επιβατικού κοινού σε όλες τις
δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, εντάσσεται στο
πλαίσιο των μέτρων αλληλεγγύης για τη στήριξη των πολιτών,
που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, σημειώνεται.
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Σε παραίτηση υποχρεώθηκε ο

Γιάνης Βαρουφάκης

Την παραίτησή του από το αξίωμα του υπουργού Οικονομικών ανα-
κοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και τις δηλώσεις που έκανε εξα-

πολύοντας επίθεση στους δανειστές αλλά και τις δηλώσεις του για εισαγωγή πα-
ράλληλου νομίσματος που ο ίδιος ανασκεύασε, ο κ. Βαρουφάκης υπέβαλε την
παραίτησή του για να διευκολύνει την κυβέρνηση, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην
επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραίτησή του είχε υποβάλει απο την Παρασ-
κευή και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνώμων του υπουργείου Οικονομικών και επικεφαλής της ομάδας δια-
πραγμάτευσης, διαφωνώντας με την γραμμή ρήξης. Ο κ. Χουλιαράκης είχε
ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί το γεγονός αλλά μετά την παραίτηση του κ. Βα-
ρουφάκη, είναι πιθανόν να παραμείνει στη θέση του και να εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στο EuroWorking Group.

Επικρατέστερος για την θέση του υπουργού Οικονομικών θεωρείται ο αναπ-
ληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ε. Τσακαλώτος. Το όνομα
του νέου υπουργού Οικονομικών θα ανακοινωθεί μετά την σύσκεψη των πολι-
τικών αρχηγών.

Η δήλωση Βαρουφάκη
«Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ως μονα-

δική στιγμή που ένας μικρός ευρωπαϊκός λαός όρθωσε το ανάστημά του εναν-
τίον της Χρεοδουλοπαροικίας.

Όπως όλες οι δημοκρατικές κατακτήσεις, έτσι κι αυτή η ιστορική απόρριψη του
τελεσίγραφου του Eurogroup της 25ης Ιουνίου έχει μεγάλο κόστος. Είναι λοιπόν
απαραίτητο το κεφάλαιο του ΟΧΙ να επενδυθεί άμεσα ώστε να μετατραπεί σε
ΝΑΙ σε κάποια έντιμη συμφωνία-επίλυση – με αναδιάρθρωση χρέους, με μειω-
μένη λιτότητα, με αναδιανομή υπέρ των μη εχόντων, με πραγματικές μεταρρ-
υθμίσεις.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, μου κα-
τέστη γνωστό ότι οι συμμετέχοντες στο Eurogroup, και λοιποί εταίροι, θα «εκτι-
μούσαν» την... απουσία μου από τις συνεδριάσεις του, κάτι που ο Πρωθυπο-
υργός έκρινε ότι ίσως βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας. Για αυτό και α-
ποχωρώ από το Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι καθήκον μου να βοηθήσω όσο μπορώ τον Αλέξη Τσίπρα να εκμεταλλευ-
τεί, όπως εκείνος κρίνει, το κεφάλαιο που μας δώρησε ο ελληνικός λαός μέσω
του δημοψηφίσματος.

Κι είναι τιμή μου η απαίτηση των δανειστών.
Η Αριστερά λειτουργεί συλλογικά και οι αριστεροί δεν αγαπάμε τις καρέκλες.

Θα στηρίξω τον Αλέξη Τσίπρα, την νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, την
κυβέρνηση της Αριστεράς.

Η υπερπροσπάθεια να τιμήσουμε τον γενναίο ελληνικό λαό, και το περίφημο
ΟΧΙ που χάρισε χτες στους απανταχού δημοκράτες, μόλις ξεκινά!».

Το Μέγαρο Μαξίμου

"Ο Γιάνης Βαρουφάκης ως Υπουργός Οικονομικών έπαιξε πρωταγωνιστικό ρ-
όλο στη διαπραγμάτευση από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης" αναφέρεται
στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. "Ο Πρωθυπουργός νιώθει
την ανάγκη να τον ευχαριστήσει για την αδιάκοπή του προσπάθεια να προωθ-
ήσει τις θέσεις της κυβέρνησης και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο Γιάνης Βαρουφάκης ως Υπουργός Οικονο-
μικών έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση από την πρώτη μέρα
της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός νιώθει την ανάγκη να τον ευχαριστήσει για
την αδιάκοπή του προσπάθεια να προωθήσει τις θέσεις της κυβέρνησης και τα
συμφέροντα του ελληνικού λαού, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μετά το
Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών θα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του."

Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης εισαγω-
γής φαρμάκων ζητά ο Κουρουμπλής

Την επιτάχυνση των διαδικα-
σιών έγκρισης των συναλ-
λαγών για τις πρώτες ύλες και

τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισά-
γονται από το εξωτερικό, ζήτησε σήμε-
ρα ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης
Κουρουμπλής από τον υποδιοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρο
Μητράκο. 

Σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία
των δύο αξιωματούχων, ο κ. Κουρο-
υμπλής ζήτησε να προχωρήσει η διαδι-
κασία έγκρισης συναλλαγών για
πρώτες ύλες και φαρμακευτικά προϊόν-
τα από το εξωτερικό. 

Η έγκριση των συγκεκριμένων συναλλαγών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ-
λαγών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας
της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία συστάθηκε για
την αντιμετώπιση αιτημάτων επειγουσών και αναγκαίων πληρωμών. 

Ο κ. Μητράκος διαβεβαίωσε τον υπουργό Υγείας ότι θα υπάρξει επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας και εν
συνεχεία ο κ.Κουρουμπλής ενημέρωσε σχετικώς τους φορείς που εκπροσωπούν τις ξένες και ελληνικές φα-
ρμακετικές εταιρίες. 

Κοτζιάς σε Νετανιάχου: «Η σταθερότητα και η α-
σφάλεια αποτελούν το κοινό μας συμφέρον»

Την σημασία των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας ως σταθεροποιητικού πα-
ράγοντα για την ασφάλεια στην περιοχή, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς.Μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερ-

ικών Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Κοτζιάς τόνισε ότι «η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν το κοινό μας
συμφέρον», επισημαίνοντας ότι μολονότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με πολλά άλλα πρ-
οβλήματα, «αυτό που θέλουμε κατά βάθος και αυτό που αποτελεί το κοινό μας συμφέρον είναι η ασφάλεια και
η σταθερότητα εντός αυτού του τριγώνου αποσταθεροποίησης, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η Ουκρ-
ανία, στα αριστερά η Λιβύη και στα δεξιά η Μέση Ανατολή: το Ιράκ και η Συρία». Και πρόσθεσε ο έλληνας
ΥΠΕΞ:Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια αμοιβαία απόφαση για μια δυναμική ανάπτυξη της στρατηγικής συνερ-
γασίας μεταξύ των λαών μας, που συνδέονται με δεσμούς φιλίας.

Ο κ. Κοτζιάς αναφερόμενος στους δεσμούς χιλιάδων ετών με το Ισραήλ, μέσω των κοινών αξιών και οραμά-
των, αλλά και μέσω της κοινής ιστορικής μας πορείας, καθώς και της φιλίας που συνδέει τους δύο λαούς, ε-
ξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια, όπως διευκρίνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Ελλάδα και Ισραήλ έχουν ανα-
πτύξει σχέσεις σε όλους τους τομείς, από την ασφάλεια και την ενέργεια, μέχρι τον τουρισμό και την οικονομία,
εκφράζοντας την πεποίθηση, μετά από τις συζητήσεις που είχε χθες με τον Ισραηλινό βασικό σύμβουλο επί θ-
εμάτων Οικονομίας και τον υπουργό Ενέργειας, «ότι υπάρχουν πολύ καλά σχέδια που θα υλοποιήσουμε μαζί,
όχι μόνο για τη δική μας γενιά, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές».

Ο κ. Κοτζιάς,  θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Παλαιστίνη, όπου θα έχει συνάντηση, στη Ραμάλα, με τον
υπουργό Εξωτερικών Ριγιάντ αλ Μάλικι. Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.



12-θριάσιο Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

    ΚΚΚΚόόόόσσσσμμμμοοοοςςςς        ΚΚΚΚόόόόσσσσμμμμοοοοςςςς        ΚΚΚΚόόόόσσσσμμμμοοοοςςςς    
Αυστηρότεροι κανόνες για τη χορήγηση
ασύλου και... φράχτης στην Ουγγαρία

Νόμο με
αυστηρ-
ότερους

κανόνες για την
χ ο ρ ή γ η σ η
ασύλου στην
Ουγγαρία ψήφι-
σε το κοινο-
βούλιο της
χώρας.

Το νομοσχέδιο
θα παρέχει το
νομικό πλαίσιο
που απαι-
τούνταν για την
κατασκευή ενός
φράκτη κατά
μήκος των
νότιων συνόρων
της Ουγγαρίας
με την Σερβία, ώστε να αναχαιτιστεί το κύμα των προσφύγων που επιλέγει αυτήν την
μεταναστευτική οδό.

Ο νόμος αυτός μειώνει το χρόνο που διατίθεται για την εξέταση των αιτήσεων χορήγ-
ησης ασύλου και επιτρέπει στην Βουδαπέστη να απορρίπτει τα αιτήματα των μετανα-
στών που, κατά το ταξίδι τους από την Συρία, το Αφγανιστάν ή το Ιράκ, πέρασαν από
ασφαλείς χώρες.

Ο ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης είχαν επικρίνει το επίμαχο νομοσχέδιο, επιχει-
ρηματολογώντας ότι θα αποδυνάμωνε την προστασία των προσφύγων στην Ουγγαρία.

Ολλανδία: Αν δεν δεχθεί η Ελλάδα
σκληρές μεταρρυθμίσεις «τελείωσε»

ΗΕλλάδα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να παραμείνει στη ζώνη του
ευρώ, δήλωσε στην ολλανδική Βουλή ο πρωθυπουργός της χώρας
Μαρκ Ρούτε διαμηνύοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να απο-

δεχθεί βαθιές μεταρρυθμίσεις εάν θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. 
Ο Μαρκ Ρούτε ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν διατίθεται να δεσμευ-

τεί σε περαιτέρω οικονομική βοήθεια εάν η Ελλάδα δεν δεσμευτεί σε μετα-
ρρύθμισες.

«Εάν η κατάσταση μείνει ως έχει, τότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Δεν
υπάρχει άλλη επιλογή, πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδεχθούν βαθιές μετα-
ρρυθμίσεις» δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολλαν-
δική Βουλή στον απόηχο του ελληνικού «όχι».

Υπογράμμισε ότι οι δανειστές δεν έχουν κανένα σχέδιο κατάρτισης νέας
πρότασης μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και εναπόκειται στην
ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει νέα πρότασης εν όψει της Συνόδου
Κορυφής της Ευρωζώνης την Τρίτη.

«Πρέπει να λάβουν μία απόφαση απόψε, τι θα πράξουν. Εάν θα προσέλθ-
ουν σε σοβαρό σχέδιο ή όχι» διαμηνύοντας ότι εάν η Ελλάδα μεταβεί στις
Βρυξέλλες απαιτώντας αλλαγές διότι αισθάνεται ενισχυμένη από το «όχι»
του δημοψηφίσματος και αρνηθεί μεταρρυθμίσεις, «τότε πιστεύω έχει
τελειώσει».

Σε ανάλογη γραμμή ήταν δήλωση του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας
Πέδρου Πάσους Κοέλιου.

Εναπόκειται στην Ελλάδα να επιλέξει εάν θέλει να παραμείνει μέλος της
ευρωζώνης ή να αποχωρήσει από τη νομισματική ένωση, ανέφερε ένα
24ωρο μετά το «όχι» των Ελλήνων πολιτών στο δημοψήφισμα.

«Επαφίεται στην Ελλάδα να αποφασίσει εάν επιθυμεί ή όχι να παραμείνει
μέλος της ευρωζώνης, εάν θέλει ή όχι εξωτερική βοήθεια με όρους που οι
κανόνες της ευρωζώνης απαιτούν» δήλωσε.
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Κακονικά ο εφοδιασμός της Ελλάδας

λένε οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες

Παρά την οικονομική αβε-
βαιότητα που συνεχίζει
να βιώνει η Ελλάδα, οι

ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εται-
ρίες ξεκαθαρίζουν ότι θα
συνεχίσουν τον εφοδιασμό της
ελληνικής αγοράς με φάρμακα,
μια ημέρα μετά το δημοψήφισμα.

Σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊ-
κή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων και
Συνδέσμων(Efpia) επισημαίνει
ότι θα τηρήσει την δέσμευση της
για τη διασφάλιση της παροχής
προϊόντων στην Ελλάδα για τον
προσεχή μήνα, παρά τις οφειλές των ελληνικών νοσοκομείων και ασφαλιστικών
ταμείων που ξεπερνούν το 1,1 δισ. ευρώ.  

Την περασμένη εβδομάδα η Efpia είχε προειδοποιήσει ότι στην ελληνική αγορά δεν
αποκλείεται να εμφανιστούν ελλείψεις φαρμάκων, δεδομένου του κατακερματισμού της
εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και των παράλληλων εξαγωγών. 

Εκπρόσωπος τύπου της AstraZeneca στο Λονδίνο δήλωσε ότι η εταιρεία ετοιμάζει
σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά προς το παρόν όλα εξελίσσονται ομαλά. «Προς το
παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, παρά το γεγονός
οτι οι (ελληνικές) τράπεζες είναι κλειστές και οι διατραπεζικές συναλλαγές εξακολουθ-
ούν να είναι αδύνατες», σημείωσε. 

Στο ίδιο ύφος και η Pfizer διαβεβαιώνει ότι τα υπάρχοντα αποθέματα των σκευασμά-
των της στην Ελλάδα διασφαλίζουν ότι οι έλληνες ασθενείς δεν θα βιώσουν κάποια δια-
κοπή στην θεραπεία τους μεσοπρόθεσμα. 

Τέλος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Roche από την έδρα της στη Βασιλεία της
Ελβετίας αναφέρει ότι «η εταιρεία προσπαθεί να κατανοήσει σε βάθος το αποτέλεσμα
του χθεσινού δημοψηφίσματος. Θα μελετήσει και θα κάνει βήματα για να αναθεωρήσει
τα επιχειρηματικά της σχέδια αναλογα με τις ανάγκες». Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπουκιές

κοτόπουλου με σαλμονέλα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των ελέγχων
που διενεργεί και σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, Περιφερειακό Εργαστήριο

Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, διενήργησε
δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος
«CHICKEN NUGGETS» από κρέας κοτό-
πουλου, συσκευασμένο σε συσκευασίες
των 500 γραμμαρίων περίπου, με ημερομ-
ηνία παραγωγής 16/5/2015 και ημερομηνία
λήξης 11/3/2016, με χώρα προέλευσης την
Ελλάδα, το οποίο παρήχθη στην Βιοτεχνία
Παραγωγής Νωπών & Κατεψυγμένων Που-
λερικών, Βασιλείου Παναγιώτης, με διακρι-
τικό τίτλο «GOLDEN CHICKEN», 1 ο χλμ
Ξάνθης – Λεύκης, με κωδικό έγκρισης GR
PE 218 EK. Στα δείγματα ανιχνεύθηκε ο
παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella
spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση /
απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης
παρτίδας από την εσωτερική αγορά και ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη
προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, φωτογρα-
φία κάτωθι, να μην το καταναλώσουν.

Συνελήφθη δραπέτης των
φυλακών Κασσάνδρας

Στον 27χρονο είχε
χορηγηθεί άδεια
από τις 2 έως τις

10 Απριλίου, όμως ποτέ
δεν επέστρεψε στην
φυλακή. Εξέτιε ποινή κάθ-
ειρξης επτά ετών για δια-
κεκριμένες περιπτώσεις
κλοπών και άλλα εγκλή-
ματα.

Συνελήφθη  Κυριακή στη
Ζάκυνθο ένας αλλοδαπός
δραπέτης των Αγροτικών
Φυλακών Κασσάνδρας.

Στον 27χρονο είχε χορη-
γηθεί άδεια από τις 2 έως
τις 10 Απριλίου, αλλά δεν
επέστρεψε ποτέ στις
φυλακές της Κασσάνδρας
και έτσι άρχισε η αναζήτηση του.

Ο αλλοδαπός εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπών, παραβίαση περιορισμών διαμονής και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Επανεμφανίστηκε ο εισαγγελέας
«μαϊμού» - Πώς στήνει τις απάτες

Οεισαγγελέας «μαϊμού»,
ο οποίος ζητάει να
καταθέσουν χρήματα

στο λογαριασμό του για φιλανθρ-
ωπικούς σκοπούς, ξαναχτύπησε.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι
«άγνωστο, επί του παρόντος,
πρόσωπο, τηλεφωνεί σε
προέδρους Διοικητικών Συμβου-
λίων Οργανισμών ή διευθύνον-
τες συμβούλους επιχειρήσεων
που διατηρούν ραδιοτηλεοπτι-
κούς σταθμούς, διοικητές νοσο-
κομείων κ.λπ., το οποίο εμφ-
ανίζεται ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, με το όνομα
Κωνσταντίνος Ρούσος και τους ζητεί να συνδράμουν οικονομικώς, για λόγους φιλανθρ-
ωπίας, δήθεν αναξιοπαθούντα άτομα».

Υποδεικνύει στα θύματά του να καταθέσουν τις συνεισφορές τους, σε συγκεκριμένο
τραπεζικό λογαριασμό και αναφέρει αριθμό κινητού τηλεφώνου, που ανήκει δήθεν σ'
αυτόν, για περαιτέρω πληροφορίες.

Παράλληλα, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, ότι «επειδή τα φαινόμενα αυτά έχουν
ενταθεί τις τελευταίες ημέρες και οι ενέργειες αυτές συνιστούν αξιόποινη πράξη, κρίνο-
υμε αναγκαίο να ανακοινώσουμε τα ανωτέρω προς αποφυγή παραπλάνησης όσων
δέχονται ανάλογα τηλεφωνήματα, αφού ούτε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ούτε οι
αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου ουδέποτε έχουν ζητήσει, ούτε πρόκειται να ζητήσουν, τη
συνδρομή οποιουδήποτε υπέρ τρίτων προσώπων».

Το γεγονός είναι γνωστό στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εδώ και χρόνια. Μάλιστα,
για μία περίπτωση που μπόρεσε να αποδειχθεί η απάτη καταδικάστηκε, αλλά τη συνήθ-
ειά του δεν την άλλαξε.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

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

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

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

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

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

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρ--
εεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόόκκρρ--
εεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη
εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι
ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,
ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011



16-θριάσιο Τρίτη 7 Ιουλίου 2015


