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Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτι-
κής Αττικής στην εκδήλωση 

«Πάμε Βαρέα…Αλκοόλ
και οδήγηση ποτέ μαζί»

Έρανο - απάτη στο όνομά του
καταγγέλλει το «Χαμόγελο του

Παιδιού»
Από πωλήτριες περιοδικών του συλλόγου

«Αγώνας για το Παιδί».
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Τι προβλέπει το 
σχέδιο νόμου για

την αξιολόγηση στο
δημόσιο

Πεδίο εφαρμογής και στους Οργανι-
σμους Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το
σ/ν για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, με τίτλο,

«Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην
διοίκηση».

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από δύο μέρη: Το Μέρος
Α’ περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία, την κοι-
νωνική λογοδοσία και τη συμμετοχή στον έλεγχο της
δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση και η συμμετοχή των
δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων,
όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης,
«αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης
κάθε υπαλλήλου και συνολικά στην βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και στην καλύτε-
ρη ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας», όπως
επισημαίνεται.

Συγχρόνως, εισάγονται για πρώτη φορά εγγυήσεις αντι-
κειμενικότητας της αξιολόγησης, μέσω θεσμών συμμε-
τοχής, καθώς η αξιολόγηση συνδυάζεται με μορφές άμε-
σης δημοκρατίας και συμμετοχής, με την πρόβλεψη δύο
νέων θεσμών, των Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος και
Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης
και εξειδίκευσης της στοχοθεσίας.

Το Μέρος Β’ περιλαμβάνει τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής Προϊσταμένων της Διοίκησης.

Δίνεται ειδικότερα έμφαση στην ισορροπία μεταξύ τριών
δεσμών κριτηρίων: α) της αντικειμενικής μοριοδότησης
τυπικών προσόντων και εμπειρίας, β) της αξιολόγησης
και γ) της συνέντευξης, για την αντικειμενικότητα της
οποίας τίθενται ειδικές εγγυήσεις, ενώ προβλέπεται η
υποχρεωτική εκπαίδευση

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

2-θριάσιο Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 28ης
Οκτωβρίου 49,  2105571663

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

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118,
2102403004

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ (Μανίκαρος Ιωάννης
Δ.) Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23 εως
36 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 32%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΠέμπτη 9 Ιουλίου 2015
Παγκράτιος, Παγκρατία 

Αγίου Παγκρατίου ιερομάρτυρος

 επισκόπου Ταυρομενίου

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

Υπεγράφη η σύμβαση για τις συνδέσεις αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στον Δήμο Αχαρνών

Ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του
Δήμου Αχαρνών γίνεται πραγματικότ-

ητα με την υπογραφή της σύμβασης για τις
συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορ-
ες περιοχές του Δήμου.

Το έργο, με προϋπολογισμό 166.515,70€,
υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών, ο
Δήμαρχος κ Γιάννης Κασσαβός και ο μειοδότης
του διαγωνισμού κ Κωστόπουλος Γ. Νικόλαος,
νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας
«ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», την Τρίτη 7 Ιουλίου
2015 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών κ Κασσαβός τόνισε:

"Είναι ελπιδοφόρο ότι δρομολογούνται έργα με
στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας. Κανείς μας δεν παραγνωρίζει την κρισιμότ-
ητα των στιγμών που βιώνει συνολικά η χώρα μας και ειδικότερα ο Δήμος Αχαρνών, όμως, είμαστε αποφασισμένοι να
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τον Δήμο και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων μας, σε πείσμα όλων των δυσκολιών".

Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Δημάρχων

όλης της χώρας 
 Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 11 π.μ.

(Ξενοδοχείο Τιτάνια)

Ηδημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου συνε-
ργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Δήμων της
χώρας και η εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτικών

και παρεμβάσεων για τη λειτουργία των Δήμων και την

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης το αντικείμενο
της Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Δημάρχων συγκαλεί αύριο,
Πέμπτη, 9 Ιουλίου, και ώρα 11 το πρωί, (ξενοδοχείο Τιτά-
νια) προκειμένου να αποτυπωθούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας στη καθημερινή τους
λειτουργία, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί από την αναστολή της λειτουργίας του τρα-
πεζικού συστήματος.

Ειδικότερα τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική
Συνέλευση της ΚΕΔΕ είναι τα εξής: 

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 δημιουργ-
ηθεί σε έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται
στους Δήμους μας από ευρωπαϊκά προγράμματα

η μελλοντική βιωσιμότητα της λειτουργίας κρίσιμων κοι-
νωνικών δομών και υπηρεσιών των Δήμων, που χρημα-
τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

η διασφάλιση της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού δικ-
τύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στη Γενική Συνέλευση θα διατυπωθούν προτάσεις οι
οποίες θα προωθηθούν στην Κυβέρνηση της χώρας,
προκειμένου να μετουσιωθούν σε πολιτικές που θα
δίνουν διεξόδους στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, θα
στηρίξουν την απασχόληση, θα διευκολύνουν τη λειτο-
υργία των Δήμων μας και θα υποστηρίζουν το ανθρωπι-
στικό μας έργο. ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΕΛΙΔΑ. 13
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Τσίπρας: Δεν έχω κρυφό σχέδιο,
στόχος μια βιώσιμη συμφωνία

Αν είχα κρυφό σχέδιο δεν θα έκανα τις δηλώσεις που έκανα μετά το
«όχι» στο δημοψήφισμα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη δευτερο-
λογία του ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Ο πρωθυπουργός

διαβεβαίωσε ότι την Πέμπτη θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για
μια συμφωνία, ενώ τόνισε ότι μόνο με βιώσιμη συμφωνία η χώρα θα μπο-
ρέσει να πληρώσει τα χρέη της.

Σε νέα Σύνοδο την Κυριακή κρίνεται το ευρωπαϊκό μέλλον της Ελλάδας
Τσίπρας: Θέλουμε λύση που να αποκλείει το Grexit
Σε άλλα σημεία τόνισε:
Ο δανεισμός είναι μια μορφή αλληλεγγύης, αλλά θέλουμε ένα βιώσιμο

πρόγραμμα για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε τα δανεικά και να μην
πάρουμε νέα δανεικά

Αν η συζήτηση και η διαπραγμάτευση διεξάγονταν αποκλειστικά ανάμε-
σα σε Αθήνα και Κομισιόν, θα είχε βρεθεί λύση εδώ και καιρό

Η μέγιστη στιγμή αλληλεγγύης στην ιστορία της Ευρώπης ήταν η διαγρ-
αφή του γερμανικού χρέους το 1953

Η Ελλάδα σέβεται τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των κανόνων της
ΕΕ, αλλά έχει και το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο που θα πετύχει τους
δημοσιονομικούς στόχους.

Στις αναφορές του Γκι Φερχόφστατ για το έργο της κυβέρνησης: περισ-
σότερο διαπραγματευόμαστε παρά κυβερνάμε εδώ και πέντε μήνες. Αλλά
κάναμε πολλά, όπως η λίστα Λαγκάρντ, το τέλος των τριγωνικών συναλ-
λαγών, το λαθρεμπόριο στα καύσιμα, η πληρωμή των υποχρεώσεων από τα ΜΜΕ.

Και επειδή ορισμένοι αναφέρθηκαν την αρχαία ελληνική τραγωδία: ο Σοφοκλής με την «Αντιγόνη» μάς έμαθε πως
υπάρχουν στιγμές πως υπέρτατος νόμος από τους νόμους των ανθρώπων είναι το δίκιο των ανθρώπων.

Θεοδωράκης: Άφρονες
όσοι καλλιεργούν σενάρ-

ια ρήξης και δραχμής

Δίνουμε
τη μάχη
τ ω ν

μαχών να παρ-
αμείνει η Ελλά-
δα στην
Ευρώπη και το
ευρώ, τόνισε ο
επικεφαλής του
Π ο τ α μ ι ο ύ
Σταύρος Θεο-
δωράκης σε
νέες δηλώσεις
του στη Βουλή.
«Τίποτα δεν
είναι ιδανικό
στην Ευρώπη
και τίποτα δεν
θα μας χαρι-
στεί, αλλά δεν
πρέπει να λιποτακτήσουμε αυτή την ώρα και αυτό είναι
προδοσία» επανέλαβε.

Ο κ. Θεοδωράκης χαρακτήρισε άφρονες όσους σε αυτή
την κριίσιμη ώρα κάνουν λόγο για ρήξη και επιστροφή
στη δραχμή.

Σχετικά με το αν πρέπει να γίνει συζήτηση στη Βουλή ή
νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, είπε ότι «σημασία
έχει να ετοιμαστούμε και να δώσουμε απάντηση στους
θεσμούς».

Άλλα 120 ευρώ για
τους συνταξιούχους

χωρίς κάρτα από αύριο
Εως την Παρασκευή η Τραπεζική Αργία, παραμένει το

όριο αναλήψεων στα 60 €
Την διατήρηση του ημερήσιου ορίου αναλήψεων από τα

ΑΤΜ στα 60 ευρώ θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφο-

ρίες η απόφαση με την οποία θα παρατείνεται και η τρα-
πεζική αργία έως και την Παρασκευή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως οι συντα-
ξιούχοι που την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάρει τα
120 ευρώ θα μπορούν να εκταμιεύσουν από αύριο εκ
νέου άλλα 120 ευρώ.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως μπαίνει όριο στα χρήματα
που θα μπορεί να μεταφέρει κάποιος μαζί του στην
περίπτωση που ταξιδέψει στο εξωτερικό με τις πηγές να
κάνουν λόγο για πλαφόν στα 1.000 ευρώ.

Αιχμηρές απαντήσεις από Τουσκ και
Γιούνκερ στη δευτερολογία Τσίπρα

ΗΑθήνα πρέπει να ζητά βοήθεια από τους φίλους και όχι από τους
εχθρούς της, δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρόεδρος της ΕΕ
Ντόναλντ Τουσκ, αναφερόμενος προφανώς στη Ρωσία. Από την

πλευρά του, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ υπεραμύνθηκε της προσπάθειας της
Κομισιόν να σώσει την Ελλάδα.

Απαντώντας στη δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιούνκερ, πρόεδρος
της Κομισιόν, δήλωσε ότι εναντιώθηκε στις περικοπές συντάξεων στην
Ελλάδα, και κατέβαλε προσπάθεια για να εξασφαλίσει στη χώρα πακέτο
βοήθειας 35 δισ. ευρώ.

Λίγο αργότερα απάντησε στον Τσίπρα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου: «Αναζητήστε βοήθεια μεταξύ των φίλων και όχι μεταξύ των
εχθρών σας» δήλωσε στη δευτερολογία του ο Τουσκ.

Όλοι συμπέραναν ότι αναφέρεται στη Μόσχα. «Για σένα λέει, Βλαντιμίρ
Πούτιν» σχολίασε ο Guardian.

Ο Τουσκ, όμως, είχε μια προειδοποίηση να δώσει και στους πιστωτές
της Ελλάδας: «Αν επιθυμείς να βοηθήσεις έναν φιλο που βρίσκεται σε ανάγκη, μην τον ταπεινώνεις» είπε.

«Χρειαζόμαστε ενότητα όχι επειδή η ενότητα είναι όμορφη ως ιδέα αλλά επειδή είναι απολύτως αναγκαία για τη λήψη
αποφάσεων».

Αναφερόμενος τέλος στα σενάρια για Grexit, επισήμανε ότι η κρίση στην Ελλάδα οφείλεται στις υπερβολικές δαπά-
νες και όχι στο κοινό νόμισμα.

Στην πρωτολογία του λίγη ώρα νωρίτερα, ο Τουσκ τόνισε πως έχουν μείνει μόνο τέσσερις ημέρες για να βρεθεί συμφ-
ωνία, και πρόσθεσε πως στην αντίθετη περίπτωση όλα τα σενάρια, «και το χειρότερο», είναι ανοικτά.

3ετές Μνημόνιο ή επιστροφή στη δραχμή
Λυδία λίθος η πολυπόθητη συμφωνία;

Με το δίλημμα ευρώ και σκληρό 3ετές Μνημόνιο ή επιστροφή στη
δραχμή και μάλιστα μέχρι την Κυριακή βρίσκεται αντιμέτωπος ο Αλέξ-
ης Τσίπρας, ο οποίος βλέπει το πολιτικό κεφάλαιο που χτίζει στο εσω-

τερικό να καταναλώνεται στις Βρυξέλλες αντιλαμβάνεται πλέον ότι το επιτελείο
συμβούλων του και η πρόσδεσή του στους ιδεολογικούς βραχίονες του ΣΥΡΙΖΑ
οδηγούν σε λάθος μάχες. Συντηρώντας τους υψηλούς τόνους με το Δημοψήφι-
σμα μπορεί να κέρδισε την πολιτική κυριαρχία, στο εξωτερικό όμως οδηγήθηκε
σε ένα ακόμα πιο περίπλοκο σκηνικό ισορροπίας δυνάμεων. Την Κυριακή, για
πρώτη φορά, στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν και οι 28 ηγέτες χωρών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 6



4-θριάσιο Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

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

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 
στην εκδήλωση 

«Πάμε Βαρέα…Αλκοόλ και
οδήγηση ποτέ μαζί»

Το Σάββατο, 4 Ιου-
λίου 2015, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δυτι-

κής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
επισκέφθηκε τη Βαρέα
Μεγάρων για να συμμετέχει
στην πρωτοβουλία «Πάμε
Βαρέα…Αλκοόλ και οδήγ-
ηση ποτέ μαζί», που διορ-
γανώθηκε από τον Εμπορ-
ικό Σύλλογο Μεγάρων, την
εθελοντική ομάδα «Κούρος»
και  τη Λέσχη Μοτοσικλετι-
στών Μεγάρων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ενημερώθηκε από εκπροσώπους των φορέων που διοργάνωσαν την εκδήλωση για το
διττό στόχο τους: Αφενός να δημοσιοποιήσουν την ανάγκη πρόληψης και μέτρων για
την αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και αφετέρου να κάνουν γνωστή σε
ένα ευρύτερο κοινό την παραλία της Βαρέας Μεγάρων, συμβάλλοντας έτσι στην αναγ-
νωρισιμότητα και επισκεψιμότητα περιοχών αναψυχής της Δυτικής Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου δήλωσε ότι «οι πρωτοβουλίες
φορέων της κοινωνίας των πολιτών της Δυτικής Αττικής είναι αξιέπαινες, πόσο μάλλον
όταν στοχεύουν στην πρόληψη απώλειας ανθρώπινης ζωής και ατυχημάτων. Επιπλέον,
οι εκδηλώσεις αυτές συμβάλουν και στην ενίσχυση μιας θετικής ταυτότητας για  τη Δυτι-
κή Αττική, στοιχείο απαραίτητο για την ευημερία των κατοίκων της περιοχής».  

Δρομολόγια για θαλάσσια μπάνια

ΟΔήμος Γλυφάδας, στο
πλαίσιο των κοινωνικών
δράσεων, ανακοινώνει

την έναρξη δύο δρομολογίων καθ-
ημερινά για θαλάσσια μπάνια στην
παραλία της Βουλιαγμένης. Το
πρόγραμμα αφορά τα μέλη των
Κ.Α.Π.Η και ξεκινά αύριο, Πέμπτη 9
Ιουλίου, ενώ θα διεξάγεται καθημε-
ρινά έως και τις 12 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, με αφετηρία το
Κ.Α.Π.Η της Βορείου Ηπείρου, το
1ο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 8:00 π.μ. με επιστροφή στις 11:00 π.μ. και για το 2ο δρο-
μολόγιο η ώρα αναχώρησης καθορίστηκε για τις 9:15 π.μ. με επιστροφή στις 12:30 μ.μ.

Τα μισθωμένα λεωφορεία θα κάνουν στάσεις στα εξής σημεία:
1η : Πλατεία Καραϊσκάκη (στάση λεωφορείων)
2η : Ελ. Ανθρώπου και Παμβώτιδος
3η : Κ.Α.Π.Η Αγ. Τρύφωνα
4η : Αν. Παπανδρέου και Παλμύρας
5η : Κ.Α.Π.Η Επιδαύρου (Όλγας και Μυστρά)
6η : Κ.Α.Π.Η Αγ. Τριάδας (Γούναρη και Αγ. Τριάδας)
7η : Κ.Α.Π.Η Αγ. Νικολάου (Βουλιαγμένης και Αγ. Νικολάου)
Προτεραιότητα έχουν τα μέλη των Κ.Α.Π.Η και εφόσον υπάρχει δυνατότητα θα

εξυπηρετούνται και οι υπόλοιποι δημότες.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου σε δήλωσή του τόνισε: «Δίνουμε

ιδιαίτερη έμφαση στην τρίτη ηλικία, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την παρατεταμένη
κρίση που βιώνει ο τόπος μας. Όπως γνωρίζετε καθαρίσαμε τις παραλίες μας για να τις
χαίρονται όλοι οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της Γλυφάδας. Την ίδια ώρα, δίνουμε
στους ανθρώπους που είναι μέλη των ΚΑΠΗ μας τη δυνατότητα να χαρούν και άλλες
κοντινές παραλίες δείχνοντας και στην πράξη την αγάπη και το ενδιαφέρον μας. Τους
το οφείλουμε για όσα έχουν προσφέρει».

Επιστολή Τσακαλώτου στον ESM: Τριετές
πρόγραμμα με δέσμευση για μέτρα

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης εργάζονται πυρετωδώς
στις Βρυξέλλες προκείμενου να ολοκληρώσουν το ελληνικό πρόγραμμα που θα
παρουσιασθεί την Παρασκευή.

Τριετούς διάρκειας πρόγραμμα ζητεί η Ελλάδα σύμφωνα με την πρόταση του
Ευκλείδη Τσακαλώτου που υποβλήθηκε σήμερα Τετάρτη στον ESM. Σε αντάλ-
λαγμα, η κυβέρνηση δεσμεύεται για λήψη μέτρων τόσο στο φορολογικό όσο

ασφαλιστικό όπως ζητούν οι δανειστές. 
Στην επιστολή που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Αθήνα δεσμεύεται να παρ-

αμείνει στο ευρώ, να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς όλους τους
πιστωτές της, «με πλήρη και έγκαιρο τρόπο» ενώ εμπεριέχει αναφορά και στη διευθέτ-
ηση του χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Εurogroup ματαίωσε την επίσκεψή του στο Βερ-
ολίνο και παρέμεινε στις Βρυξέλλες προκειμένου να συντονίσει τις διαβουλεύσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Νταισελμπλούμ, σχεδιάζει να επισπεύσει κατά μία
μέρα τη συνεδρίαση του Eurogroup για την Παρασκευή, από το Σάββατο που είχε αρχι-
κά ανακοινωθεί. 

Αν βρεθεί συμφωνία θα ακυρωθούν οι Σύνοδοι Κορυφής της Ευρωζώνης και της ΕΕ,
που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή. Αν δεν βρεθεί λύση, τότε θα ακολουθήσει
και νέα, τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup το Σάββατο.

Αν αποτύχουν οι εργασίες των υπουργών Οικονομικών και το Σάββατο, τότε θα
γίνουν οι σύνοδοι, αλλά πλέον το βασικό σενάριο θα η έξοδος από το ευρώ.Η επιστο-
λή που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρει τη δέσμευση της Ελλάδας να
παραμείνει στο ευρώ ενώ εμπεριέχει αναφορά και στην διευθέτηση του χρέους.
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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

Τετάρτες θερινού σινε-
μά από τη ΔΗ.ΚΕ.Α

Το Τμήμα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας της
ΔΗ.Κ.Ε.Α , πραγματοποιεί θερινές κινηματογρα-
φικές προβολές τις Τετάρτες του Ιουλίου , στο

Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών «Μίκης Θεοδωράκης».
Λόφος Προφήτη Ηλία. 

Τετάρτη 8/7/2015:
Casablanca / Καζαμπλάνκα (1942)

Η θρυλική ασπρόμαυρη ταινία, παραγωγής 1942. Ένα
ρομαντικό φιλμ με φόντο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με
πρωταγωνιστές τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Ίνγκρ-
ιντ Μπέργκμαν
Η ταινία θεωρείται από τις κορυφαίες στιγμές της
έβδομης τέχνης.

Στις αρχές της δεκαετίας του '40, η Καζαμπλάνκα (παρ-
αθαλάσσια πόλη του Μαρόκου) βρισκόταν υπό τον
έλεγχο του γαλλικού καθεστώτος του Βισύ, το οποίο με
τη σειρά του ήταν υπό την επιρροή του Άξονα. Ο Ρικ
(Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ), ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς
νυκτερινού κέντρου, ξανασυναντά μια παλιά του
αγάπη. Όμως, η Ίλσα (Ίνγκριντ Μπέργκμαν), όπως
είναι το όνομά της, συνοδεύεται από τον άντρα της, ο
οποίος είναι ο ηγέτης της τσέχικης αντίστασης και
καταζητείται από τους Ναζί. Το ζευγάρι θέλει πάσει
θυσία να φύγει από τη χώρα και ο Ρικ είναι ο κατάλ-
ληλος άνθρωπος για να τους βοηθήσει. Η συνέχεια επί
της οθόνης….

Παραγωγή: 1942
Είδος Ταινίας: Δράμα, Αισθηματικές
Σκηνοθέτης: Michael Curtiz
Ηθοποιοί: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul
Henreid 

Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών «Μίκης Θεοδωράκης».
Λόφος Προφήτη Ηλία

Ώρα έναρξης 21:15

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σύλληψη 38χρονου για
παιδική πορνογραφία

Οδράστης έγινε αντιληπτός, από λουόμενους σε
παραλία της Αρτέμιδας, να βιντεοσκοπεί με το
κινητό τηλέφωνό του μία ανήλικη και στη

συνέχεια να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις σε δημόσια
θέα.
Συνελήφθη, στην Αρτέμιδα, 38χρονος για πορνογραφία
ανηλίκων και πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πρά-
ξεις.
Ειδικότερα, ο 38χρονος έγινε αντιληπτός, από λουόμενο-
υς σε παραλία της Αρτέμιδας, να βιντεοσκοπεί με το κιν-
ητό τηλέφωνό του μία ανήλικη και στη συνέχεια να προ-
βαίνει σε άσεμνες πράξεις σε δημόσια θέα.
Από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογι-
στής και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι που περιείχαν
υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

Επιστολή Ντάισελμπλουμε σε
Ντράγκι και Μοσκοβισί για το

ελληνικό αίτημα

Επιστολή με την οποία ζητεί από τον ευρωπαίο επίτροπο
Πιερ Μοσκοβισί και τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι να γνωμοδοτήσουν επί του ελληνικού

αιτήματος προς τον ΕSM απηύθυνε με κατεπείγουσες
διαδικασίες ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ. 
Ο κ. Ντάισελμπλουμ ζητεί να μάθει το ρίσκο για την Ελλάδα
και τις υπόλοιπες χώρες από το ελληνικό αίτημα, πώς μπορεί
να είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος ώστε να συμμετάσχει και
το ΔΝΤ, και τέλος ποιες είναι οι πιθανές χρηματοδοτικές
ανάγκες της χώρας. 
Αμετάβλητη, στα 88,6 δισεκατομμύρια ευρώ, διατήρησε την

Τετάρτη την έκτακτη ρευστότητα (ELA) που παρέχει στις
ελληνικές τράπεζες η ΕΚΤ. 
Νωρίτερα, το Reuters μετέδιδε ότι θα πραγματοποιηθεί απόψε
τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, ωστόσο ο εκπρόσωπος του κ.
Ντάισελμπλουμ το διέψευδε, αναφέροντας ότι το ελληνικό
αίτημα θα εξετασθεί απόψε από το EuroWorking Group.
Σύμφωνα με την πρόταση του Ευκλείδη Τσακαλώτου που
υποβλήθηκε σήμερα Τετάρτη στον ESM η Ελλάδα ζητεί
τριετούς διάρκειας πρόγραμμα. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση
δεσμεύεται για λήψη μέτρων τόσο στο φορολογικό όσο
ασφαλιστικό όπως ζητούν οι δανειστές. 
Στην επιστολή που υπογράφει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η
Αθήνα δεσμεύεται να παραμείνει στο ευρώ, να εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις της προς όλους τους πιστωτές της,
«με πλήρη και έγκαιρο τρόπο» ενώ εμπεριέχει αναφορά και
στη διευθέτηση του χρέους.
Aκόμη, στην επιστολή Τσακαλώτου η κυβέρνηση δεσμεύεται
άμεσα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, στη Βουλή τα
φορολογικά μέτρα και τα μέτρα για το συνταξιοδοτικό.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από την Επαρχία
Γιουνάν της Κίνας στην Περιφέρεια Αττικής

Επίσημη επίσκεψη στην
Περιφέρεια Αττικής πραγ-
ματοποίησε σήμερα αντι-

προσωπεία της Επαρχίας Γιουνάν
από τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας. Την κινεζική αντιπροσωπεία,
με επικεφαλής την Αντιπεριφερει-
άρχη της Γιουνάν, LI Jiang υπο-
δέχτηκαν, εκ μέρους της Περιφερει-
άρχη Ρένας Δούρου, ο Εκτελε-
στικός Γραμματέας της Περιφέρειας
Αττικής, Κοσμάς Παπαχρυσοβέργ-
ης, ο  Αντιπεριφερειάρχης Οικονο-
μικών Χρήστος Καραμάνος και η
Εντεταλμένη σε θέματα Διεθνών
Σχέσεων, Περιφερειακή Σύμβουλος
Κατερίνα Παλιού. 

Κατά τη συνάντηση, που πραγ-
ματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, οι εκπρόσωποι της Γιουνάν προσκάλεσαν την Περιφέρεια Αττικής να συμμετάσχει
με αντιπροσωπεία της στις δύο σημαντικότερες Διεθνείς εκθέσεις (τουριστικού και εμπορικού περιεχομένου) που διο-
ργανώνονται στην επαρχία Γιουνάν το Νοέμβριο (China International Travel Mart) και τον ερχόμενο Ιούνιο. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών σε
επίπεδο τουρισμού, αγροτικών προϊόντων και πολιτισμού.

Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία της Γιουνάν, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Κ. Παπαχρυσοβέργης, υπογράμμισε
μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια Αττικής «επιθυμεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό συνομιλητή στο
πλαίσιο του εγχειρήματος της κινεζικής πρωτοβουλίας ‘One belt and one Road’, μιας πρωτοβουλίας που έχει ως
σκοπό να ενώσει κράτη με διαφορετικά πολιτικά συστήματα, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές προσδοκίες και επιθ-
υμίες». 

«Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής, η σημαντικότερη και μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας, στην οποία
παράγεται πάνω από το 40% του ΑΕΠ της χώρας και φιλοξενείται σχεδόν ο μισός της πληθυσμός, μπορεί να διαδρ-
αματίσει σημαντικό και κρίσιμο ρόλο, αναλαμβάνοντας εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα τη φέρουν στην πρωτοπορία
της υλοποίησης των κοινών στόχων του εγχειρήματος, μέσα από διπλωματικές, εμπορικές, τουριστικές και πολιτιστι-
κές ανταλλαγές». «Η Αττική, η Αθήνα και ο Πειραιάς, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή τη νέα προσέγγι-
ση και από την πλευρά μας θα εργαστούμε με συνέπεια και συστηματικότητα προς την κατεύθυνση αυτή, με δεδομέ-
νο τον πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο, ως σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, της Ελλάδας», υπο-
γράμμισε ο Εκτελεστικός Γραμματέας.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης της Γιουνάν, LI Jiang, αφού ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής για τη
φιλόξενη υποδοχή, αναφέρθηκε στα κοινά στοιχεία της μακραίωνης ιστορίας και πολιτισμού που συνδέουν την Ελλά-
δα και την Κίνα και εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον της Επαρχίας Γιουνάν για εποικοδομητικό διάλογο και αμοιβαίως
επωφελή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και του εμπορίου. Επιπ-
λέον, παρουσίασε τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της Επαρχίας, και τα στοιχεία που την αναδεικνύουν σε
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης εντός της Κίνας. «Επιθυμούμε συνεργασία με κοινή προσπάθεια και βούληση για
ένα κοινό μέλλον. Η στρατηγική ‘One belt and one Road’ μια κοινά επωφελή πρωτοβουλία» τόνισε η ίδια, υπογραμ-
μίζοντας την ανάγκη «εμβάθυνσης της συνεργασίας» της Γιουνάν με την Περιφέρεια Αττικής, μέσα από την «αναζήτ-
ηση κοινών θεμάτων και νέων ιδεών» στους τομείς του πολιτισμού και της οικονομίας. «Κάνουμε σήμερα μια καλή
αρχή και είμαστε σίγουροι για τον καλό δρόμο» ολοκλήρωσε την παρέμβασή της η Αντιπεριφερειάρχης της Γιουνάν,
εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι οι σημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα θα είναι προσωρινές. 
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της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και όχι μόνο οι 19

της Ευρωζώνης, με τον τρόπο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας θα
κληθεί να μιλήσει για την αναδιάρθρωση του χρέους
ενώπιον 28 ηγετών, μεταξύ των οποίων πολλοί με χώρες
σε επίπεδα κατώτερα της Ελλάδας και ευθέως ανταγωνι-
στικές οικονομίες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχοντας αποκτήσει ιδία
γνώση, αίσθηση και διαπραγαμτευτική εμπειρία αντιλαμ-
βάνεται ότι η απομάκρυνση από τις Βρυξέλλες δίνει
χρόνο και χώρο στους εταίρους για νέες απαιτήσεις, με
αποτέλεσμα κάθε νέα προσφορά να είναι χει-
ρότερη από την προηγούμενη.

Με την Κομισιόν και τις χώρες μέλη της
Ευρωζώνης να έχουν ήδη ξεκινήσει τις πιλο-
τικές εφαρμογές σεναρίων Grexit. το υπουρ-
γικό συμβούλιο στην Ελλάδα να μη διαθέτει
ούτε τον στοιχειώδη έλεγχο της κρατικής
μηχανής, τις τράπεζες κλειστές και τη χώρα
σε sandbox αντιλαμβάνεται κανείς ότι το
πλαίσιο διεξαγωγής του τελευταίου γύρου
των διαβουλεύσεων δεν απέχει πολύ από το
σκηνικό της κινητοποίησης δυνάμεων στους
βαλκανικούς πολέμους.

Η μόνη ισορροπία που μπορεί να επιτευχθ-
εί στη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής και να
διασφαλίσει τόσο την παραμονή της Ελλάδας
στο ευρώ όσο και την ομαλή συνέχιση της
πορείας πολιτικής και τραπεζικής ενο-
ποίησης της Ευρώπης και της Ευρωζώνης
μπορεί μόνο να κινηθεί στη βάση του «κώδι-
κα ηθικών αξιών» που είχε επιβάλει ο Αυστρ-
ιακός καγκελάριος Μέτερνιχ και συνοψίζεται
από τον Γάλλο διπλωμάτη Ταλεϊράνδο ως
εξής:

Αν… το ελάχιστο όριο της δύναμης αντίστασης… ήταν
ίσο με το ανώτατο όριο με το ανώτατο όριο της επιθετικής
δύναμης… θα υπήρχε πραγματική ισορροπία. Αλλά η…
πραγματικότητα επιδέχεται μόνο μια πραγματικότητα
επίπλαστη και ασφαλή, η οποία μπορεί να διαρκέσει
μόνον όσο ορισμένα μεγάλα κράτη εμψυχώνονται από
ένα πνεύμα μετριοπάθειας και δικαιοσύνης,

Σε πολιτικό επίπεδο οι εξοντωτικές και μακροχρόνιες
διαπραγματεύσεις με στόχο την απριόρι κατοχύρωση της
πολιτικής κυριαρχίας της κυβέρνησης, οδήγησαν σε εξο-
υθένωση της οικονομίας, αδυνατίζοντας τη διαπραγμα-
τευτική θέση της χώρας και υποσκάπτοντας την ίδια την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για την αποκατάσταση της
κοινωνικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης, ώστε να
μπορέσει να συνεχίσει να διαπραγματεύεται σε υψηλούς
τόνους ο Αλέξης Τσίπρας προσέφυγε σε Δημοψήφισμα.

Και το Δημοψήφισμα όμως δημιούργησε νεκρό χρόνο
και απορρόφησε οικονομικούς πόρους, με κλειστές τρά-
πεζες και capital controls επέτρεψε στους εταίρους να
κάνουν live δοκιμές Grexit σε sandbox.

Αμφιταλαντευόμενος ανάμεσα σε μια κακή συμφωνία
που θα οδηγούσε σε απώλεια μεγάλου μέρους του κόμ-
ματος και αποϊδεολογικοποίηση της κυβέρνησης, με
άμεση συνέπεια τη αλλαγή του κυβερνητικού και κοινο-
βουλευτικού μίγματος και είσοδο του ΠΑΣΟΚ και ενδεχο-
μένως του Ποταμιού, ο Αλέξης Τσίπρας οδηγήθηκε σε
επιλογές διαχείρισης του πολιτικού κόστους υπο-
βαθμίζοντας την ανάγκη άμεσης συμφωνίας.

Μετά από πέντε μήνες διαπραγματεύσεων, αρκετές
αλλαγές διαπραγματευτικών ομάδων, χρεοκοπία της
χώρας έναντι του ΔΝΤ, με κλειστές τράπεζες, capital con-
trols και μια οικονομία σε βαθιά ύφεση η ανάγκη επίτε-
υξης συμφωνίας είναι τώρα επιτακτική και άμεση.

Τα περιθώρια όμως πολιτικών ελιγμών έχουν περιορι-
στεί καθώς μετά την εκπνοή του δεύτερου Μνημονίου
που είχε ως σημείο αναφοράς στην Ευρώπη τον EFSF η

Ελλάδα οδηγείται στον πιο αυστηρό ESM, αίτημα στον
οποίο έχει ήδη υποβάλει.

Με την πλάτη στον τοίχο και με μοναδικό δυνατό χαρτί
το γεωπολιτικό, καθώς ακόμα και η έννοια της συνοχής
της Ευρωζώνης και της ΕΕ έχει αντικατασταθεί από την
ανάγκη σταθερότητας, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναγκα-
σμένος να δεχθεί τις συνέπειες της έντονης πολιτικο-
ποίησης και ιδεολογικοποίησης της αντιπαράθεσης, να
χρεωθεί τους υψηλούς τόνους και τα ηθικοπλαστικά
κηρύγματα προς τους ευρωπαίους ηγέτες.

Με την πρόσφατη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και

την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος ο Αλέξης Τσίπρας
έκανε μεν μια ενωτική κίνηση στο εσωτερικό επιδεικνύον-
τας μεγαλοψυχία και οικοδομώντας το ηγετικό του προ-
φίλ. Παράλληλα επιχείρησε να στείλει μήνυμα ομοθυμίας
και συνευθύνης του πολιτικού συστήματος προς τους
εταίρους.

Στόχος του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν με αυτό τον
τρόπο να υπερβεί την υποβόσκουσα απαίτηση για αλλα-
γή των πολιτικών ισορροπιών εντός της χώρας που θα
οδηγήσει σε εκ βάθρων αναδιάταξη του κυβερνητικού
κλίματος.

Σε ένδειξη διαλλακτικότητας ο Αλέξης Τσίπρας καρατόμ-
ησε τον Γιάνη Βαρουφάκη, αντικαθιστώντας τον από τον
πιο αριστερό αλλά ισορροπιστή και χαμηλών τόνων
Ευκλείδη Τσακαλώτο, διαμηνύοντας στο εσωτερικό ότι
πρόκειται για αλλαγή προσώπου αλλά σκλήρυνση γραμ-
μής με την ενσωμάτωση πιο ιδεολογικών χαρακτηρι-
στικών.

Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα όμως ήρθε πολύ αργά, σε
μια φάση που δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα αλλά η
realpolitik.

Οι εταίροι δεν αρκούνται στο «αίμα» του Γάνη Βαρουφ-
άκη, αλλά ζητούν να ματώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουν στην
αντικατάσταση της αριστερής πτέρυγας από κεντρώους
στην κυβέρνηση, ζητώντας εγγύηση όχι πολιτικής
βούλησης αλλά μηχανισμού υλοποίησης.

Με την ταχύτητα που έχουν αναπτύξει πλέον οι εξελίξεις
οι επιτεύξιμες λύσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και
ορίζονται στο πλαίσιο που έθεσε η Άνγκελα Μέρκελ,
όπως τις εξειδίκευσε ο Φρανσουά Ολάντ και στο επίπεδο
που προσδιόρισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Πολυετές Μνημόνιο
Οπως διευκρίνισε η καγκελάριος Μέρκελ αν υπάρξει

συμφωνία, θα αφορά  ένα καινούργιο πολυετές πρόγρ-
αμμα στήριξης μέσω του ESM, καθώς  το προηγούμενο
του EFSF που ίσχυε μέχρι τις 30 Ιουνίου, “έχει λήξει, δεν
υφίσταται πλέον”.

«Περιμένουμε λεπτομερείς προτάσεις από την Ελλάδα.
Πρέπει να καταθέσει την πλήρη πρότασή της την Πέμπτη,
για να γίνουν οι αξιολογήσεις», είπε η Γερμανίδα καγκε-
λάριος, τονίζοντας ότι ένα νέο πρόγραμμα θα είναι πολύ
πιο μακρόπνοο από αυτό που βρέθηκε στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων πριν από δέκα ημέρες.

Η  Μέρκελ επιβεβαίωσε  ότι την Κυριακή θα πραγματο-
ποιηθεί Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, η οποία όπως είπε “θα
είναι η τελευταία”  για την Ελλάδα. Όπως εξήγησε θα
συμμετέχουν οι 28  της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το
θέμα άφορα όλες της χώρες και όχι μόνον τα κράτη-μέλη

της ευρωζώνης.
Τουσκ: Μπορεί να συμβεί το χειρότερο
Αυστηρό μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση

έστειλε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, στο πλαίσιο της
συνέντευξης Τύπου της Συνόδου Κορυφής.
Υπογράμμισε πως ο χρόνος για την Ελλάδα
λήγει οριστικά τις 12 Ιουλίου, ενώ δήλωσε πως
δυστυχώς δεν μπορεί να αποκλεισθεί  το χειρ-
ότερο σενάριο για την Ελλάδα, δηλαδή το
Grexit.

Όπως είπε ο κ. Τουσκ τo νέο αίτημα της
Ελλάδας για τον ESM θα εξεταστεί, αλλά πρέ-
πει να υπάρχει προοπτική συμφωνίας, με
προϋπόθεση δεσμεύσεις στο πλαίσιο των
κοινών κανόνων.

«Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη μέχρι την
Πέμπτη να παρουσιάσει συγκεκριμένες προ-
τάσεις για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα εξετα-
στούν από τους θεσμούς και στη συνέχεια θα
πάνε στο Eurogroup. Στη συνέχεια όλα αυτά
θα εξεταστούν στην Σύνοδο Κορυφής της
Κυριακής», ανέφερε. «Αν δεν επιτευχθεί

συμφωνία, θα έχουμε πτωχεύσεις τραπεζών στην Ελλά-
δα».

Σ’ αυτό το σημείο ο κ. Τουσκ είπε ότι είναι «η πιο κρίσιμη
φάση στην ιστορία της ΕΕ» και υπογράμμισε ότι δεν θα
ήθελε να φτάσουμε στο χειρότερο σενάριο, «’οπου όλοι
θα είμαστε ηττημένοι».

«Δεν μου αρέσει να μιλώ για προθεσμίες αλλά πραγμα-
τικά η Κυριακή είναι η τελευταία ευκαιρία. Δείξαμε υπε-
υθυνότητα, όμως τώρα έχουμε μόλις πέντε ημέρες για την
απόλυτη συμφωνία», ανέφερε, σημειώνοντας: «Είμαστε
όλοι υπεύθυνοι για την κρίση και όλοι μαζί πρέπει να την
λύσουμε».

Γιούνκερ: Δεν αποκλείω κανένα σενάριο, έχουμε ετοι-
μασθεί και για Grexit

Χωρις υπεκφυγές και ωραιοποιήσεις μίλησε ο πρόεδρ-
ος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ο οποίος υπογράμ-
μισε πως δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα σενάριο για
την Ελλάδα.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο,
ούτε αυτό του Grexit, για το οποίο η Κομισιόν έχει προε-
τοιμαστεί», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η
Κομισιόν είναι προετοιμασμένη για όλα!

«Έχουμε προετοιμάσει λεπτομερώς το σενάριο Grexit.
Έχουμε σχέδιο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Έχουμε σενάριο για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να παρ-
αμείνει στην Ευρωζώνη», πρόσθεσε ο κ. Γιούνκερ.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως οι
στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, σημειώνοντας πως δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί το Grexit αν η Ελλάδα δεν αναλάβει τις
υποχρεώσεις της.

Αν και όπως είπε ο ίδιος τάσσεται υπέρ της παραμονής
της Ελλάδας στο ευρώ, ωστόσο, ανέφερε ότι η ελληνική
κυβέρνηση πρέπει να πει πού θέλει  να πάει  τη χώρα.
Όσον αφορά στο ζήτημα του «κουρέματος» τους χρέους,
ο κ. Γιούνκερ είπε ότι δεν συζητήθηκε στο νέο Eurogroup
και στη νέα Σύνοδο Κορυφής, σημειώνοντας ότι το θέμα
ίσως συζητηθεί ξανά από τον Οκτώβριο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 3
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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

"Tρύπα" 500 εκατ. στα ταμεία
φέρνουν τα capital controls

Ταφόπλακα σε οποιαδήποτε ανάταση των ασφαλιστικών εισφορών βάζουν τα
capital controls τα οποία επεβλήθησαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Συγκεκριμένα,
κατά 5-6 % αναμένεται να μειωθούν τα έσοδα τα ασφαλιστικές εισφορές στο β’

εξάμηνο του 2015 λόγω των συνεπειών των capital controls στο ΑΕΠ και την ανεργία,

σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών. Η  αναμενόμενη
βίαιη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση από το τρίμηνο που μόλις
ξεκίνησε θα φέρει ξανά αύξηση της ανεργίας και, έτσι, παραπέρα μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών.

Η μείωση που αναμένεται αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή
που από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου εκτιμάται ότι έχει σημειωθεί
μείωση 1- 1,3 δισ. ευρώ στις ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με πέρσι η οποία
αναμενόταν (και χωρίς capital controls) να διογκωνόταν έως το Δεκέμβριο του 2015.
Αναλυτής ελληνικής συστημικής τράπεζας αναφέρει πως ακόμα και στην περίπτωση
επίτευξης αξιόπιστης και εφαρμόσιμης συμφωνίας με τους δανειστές τις επόμενες
μέρες, τα capital controls δεν πρόκειται να σταματήσουν πριν το τέλος του 2015. Αυτό
θα οδηγήσει μία ύφεση 2,5 -3% στο γ’ τρίμηνο του 2015 (Ιούλιος-  Σεπτέμβριος) και μία
περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 3-3,5% στο δ’ τρίμηνο
του ίδιου έτους (Οκτώβριος – Δεκέμβριος), η οποία θα συνεχιζόταν και στο α’ τρίμηνο
του 2015.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ποσοστό της ανεργίας θα
εκτινασσόταν από το 26,6% του εργατικού δυναμικού (κατά ΕΛΣΤΑΤ) που ήταν στις
αρχές του 2015 στο πρωτοφανές για τα "μνημονιακά" χρονικά 29-30% μέχρι το τέλος
του έτους. Η εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας θα έδινε άλλη μία ώθηση προς τα… κάτω
στα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων από εισφορές. Ήδη στο α’ τετράμηνο του 2015
έχει σημειωθεί πτώση 14,6% (ή 950 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
πέρσι. Η τάση αυτή, χωρίς capital controls, θα οδηγούσε στο τέλος του 2015 σε μία
πτώση κατά 2-2,5 δισ. ευρώ στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με πέρσι.
Ωστόσο, μετά τα capital controls, αυτό εκτιμάται ακόμα και από υπηρεσιακούς
παράγοντες του υπ. Εργασίας ως "καλό" και, ταυτόχρονα, "απίθανο" σενάριο.

Η συνολική απόκλιση από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2015 για έσοδα
ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να φτάσει τα 3-2,2 δισ. ευρώ λόγω των capital con-
trols. Έτσι, φέτος αναμένεται να εισπραχθούν από εισφορές περί τα 15 – 15,3 δισ. ευρώ
αντί για 18,7 - 19 δισ. ευρώ.

Φυσικά, οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών φορέων δεν θα
προέλθουν μόνο από τις εισφορές, αλλά και από τα φορολογικά έσοδα, από τα οποία
προέρχεται η κρατική συνεισφορά η οποία ανέρχεται σε 18 δισ. ευρώ ετησίως.

Μία ύφεση γύρω στο 3% στο β’ εξάμηνο του 2015 αναμένεται, σύμφωνα με
υπηρεσιακούς παράγοντες του υπ. Οικονομικών, να φέρει μία εφάμιλλη μείωση στα
φορολογικά έσοδα, η οποία δεν θα μπορούσε να μη μεταφερθεί και στην κρατική
χρηματοδότηση προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η Ομιλία του Γκι Φέρχοφσταντ
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Χειμαρρώδης παρουσιάστηκε ο ευρωβουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρ-

ων και Δημοκρατών της Ευρώπης, Γκι Φέρχοφτσαντ στην ομιλία του για την
Ελλάδα, λίγα μόλις

λεπτά μετά την ομιλία του Αλέξη
Τσίπρα στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο.

Ο κ. Φέρχοφσταντ ξεκίνησε την
ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι
«Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις
στην περίπτωση της Ελλάδος,
αλλά και στην περίπτωση της
Ευρωζώνης και δεν μπορούμε να
έχουμε λύσεις στη δημοκρατία αν
δεν συζητούμε εδώ στο Κοινο-
βούλιο και αυτό κάνουμε εδώ
σήμερα» και αναγνώρισε τις υπε-
ράνθρωπες, όπως τις χαρακτήρι-
σε προσπάθειες του ελληνικού λαού, στηλιτεύοντας παράλληλα την στάση της πολιτι-
κής ελιτ της Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε ως το βασικό πρόβλημα της χώρας.

Ο Βέλγος ευρωβουλευτής, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ιδιαιτέρως
θυμωμένος, καθώς, όπως υποστήριξε, ακούει συνεχώς τον έλληνα πρωθυπουργό να
μιλάει για μεταρρυθμίσεις, αλλά ποτέ να μη φέρνει συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρ-
υθμίσεων και μάλιστα επεσήμανε ότι ενώ τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα διολίσθαινε
προς ένα Grexit, τους τελευταίους μήνες τρέχει σε έναν αγώνα δρόμου προς ένα Grexit,
τονίζοντας ότι αυτοί που θα πληρώσουν τον λογαριασμό στο τέλος θα είναι οι Έλληνες,
οι καθημερινοί άνθρωποι.

Επιπλέον, προέτρεψε τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει εντός των επόμενων 48
ωρών στην υποβολή ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε
ευχολόγια, αλλά θα συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένες προθεσμίες
και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα τεθούν στο τραπέζι και που η Ελλάδα χρειά-
ζεται απεγνωσμένα.

«Επιτρέψτε μου να σας δώσω 5 σημεία για να τα ακολουθήσετε εν είδει συμβουλών.
Είμαι έτοιμος να πάρω το αεροπλάνο και να έρθω στην Αθήνα για να τα συζητήσουμε
ενώπιος ενωπίω.

1. Πρέπει να τελειώσει το πελατειακό κράτος. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία στο
τραπέζι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και δεν θα πρέπει να οικοδομείτε και εσείς πελα-
τειακές σχέσεις, διότι στο υπουργείο Παιδείας διορίστηκαν αξιωματούχοι που
προέρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μήπως αυτό ήταν τυχαίο; Χρησιμοποιείτε το σύστημα
και εσείς. Πέφτετε στην παγίδα που έπεσε το ΠΑΣΟΚ που ήταν το μεγάλο κόμμα της
αλλαγής στην Ελλάδα μετά τη χούντα και τη μεταπολίτευση. Χρησιμοποιείτε και εσείς το
πελατειακό σύστημα μετά το ΠΑΣΟΚ

2. Πρέπει να μειώσετε τον δημόσιο τομέα, ξέρω ότι είναι δύσκολο να το κάνει μια
αριστερή κυβέρνηση αυτό, αλλά πρέπει να γίνει, διότι αρκετές εκατοντάδες ανθρώπων
βρίσκονται στο δημόσιο και δεν εργάζονται.

3. Πρέπει να μεταρρυθμίσετε τις τράπεζες σε έναν ιδιωτικό τομέα 
4. Πρέπει να ανοίξετε τις αγορές και τα επαγγέλματα για τους νέους, δεν έχετε

νομοθεσία εκεί για κάτι τέτοιο. Νομοθετήστε για το άνοιγμα των επαγγελμάτων.
5. Τερματίστε τα προνόμια στη χώρα σας. Τα προνόμια  των εφοπλιστών, των

στρατιωτικών, της εκκλησίας. Πρέπει να καταργηθούν τα προνόμια στα ελληνικά νησιά,
πρέπει να καταργηθούν τα προνόμια των πολιτικών κομμάτων. Τα ελληνικά κόμματα
λαμβάνουν δάνεια, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει επιχορήγηση από το κράτος. 

«Αυτό που εγώ σας ζητώ, είναι να βάλετε τα παραπάνω σε ένα πακέτο και να τα φέρ-
ετε στο τραπέζι. Εμείς από την ευρωπαϊκή πλευρά θα βρούμε λύση. Είναι μία καλή
ευκαιρία, γιατί έχετε διπλή εντολή, κερδίσατε τις εκλογές και το δημοψήφισμα» είπε ο
ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:

«Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια μείωση του χρέους αλλά πρώτα
πρέπει να μας δείξετε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων»
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Έρανο - απάτη στο
όνομά του καταγγέλλει το
«Χαμόγελο του Παιδιού»
Από πωλήτριες περιοδικών του συλλό-

γου «Αγώνας για το Παιδί».

Έρανο-απάτη στο όνομα του "Χαμόγελου του
παιδιού" πραγματοποιούν πωλήτριες περιο-
δικών του συλλόγου «Αγώνας για το Παιδί» σε

όλη την Ελλάδα, καταγγέλλει ο οργανισμός του "Χαμόγε-
λου".

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από υπο-
στηρικτές του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τη Θεσ-
σαλονίκη, τον Πύργο, τη Χίο, τη Λάρισα και την Κέρκυρα,
σχετικά με τους εράνους σε καφετέριες ανά την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η περίπτωση γυναικών οι
οποίες ως πλανόδιες πωλήτριες περιοδικών του συλλό-
γου «Αγώνας για το Παιδί», εκδίδοντας διάτρητη από-
δειξη εκδοτικού οίκου βιβλίων, πραγματοποιούν σχετικές
πωλήσεις, αναφέροντας ότι μέρος των πωλήσεων αυτών
θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

Προκειμένου να καλυφθούν και νομικά, όπως αναφέρ-
ει το "Χαμόγελο", έχουν προβεί, εν αγνοία του οργανι-
σμού, σε τραπεζική κατάθεση ποσού 200 ευρώ σε τρα-
πεζικό λογαριασμό του οργανισμού, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν αποτυπώνει το σύνολο του ποσού που
έχουν εισπράξει πανελλαδικά, χρησιμοποιώντας «Το
Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο οργανισμός διαψεύδει κατηγορηματικά την οποιαδή-
ποτε ανάμειξή του στη συγκεκριμένη ενέργεια και έχει
προβεί στις ενδεδειγμένες νομικές πράξεις, μεταξύ των
οποίων σε κατάθεση αναφοράς στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου και στον υπουργό Επικρατείας για την
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Τονίζει δε, ότι «δε βγαίνει ποτέ στο δρόμο, ούτε από
πόρτα σε πόρτα για να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε
πωλήσεις ή να κάνει έρανο». Οι χρηματικές δωρεές για
την ενίσχυση των σκοπών του, γίνονται μόνο με κατάθε-
ση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα
γραφεία του ή στους χώρους του. Επισημαίνει ότι για
κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε
άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη διάτρητη απόδειξη με
το λογότυπο του οργανισμού. 

Το «Χαμόγελο» παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους
φίλους του αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περ-
ιστατικά, να επικοινωνήσει άμεσα τόσο με τις Αστυνομι-
κές Αρχές, όσο και με τον οργανισμό, στην Εθνική Τηλε-
φωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Νεκρός Έλληνας ναυ-
τικός στο Κερατσίνι

Εργατικό ατύχημα στο Κερατσίνι το πρωί της
Τετάρτης. Θάνασιμα τραυματίστηκε 43χρονος
ημεδαπός ναυτικός. Μεταφέρθηκε στο Γενικό

Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τραυματίστηκε θανάσιμα 43χρονος ημεδαπός ναυ-

τικός,σήμερα, πρωί Τετάρτης, στην θαλάσσια περιοχή
δυτικά του προβλήτα ΙΙ στον ΣταΘμό Εμπορευματοκι-
βωτίων Ικονίου Πειραιά, εντός του Ρ/Κ πλοίου
“ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΧΙΙ” Νηολογίου Πειραιά 12109.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της διαδικασίας
ρυμούλκησης του Φ/Γ - Εμπορευματοκιβωτίων ''HAM-
MERSMITH BRIDGE'' σημαίας Παναμά, τραυματίστηκε
θανάσιμα ο 43χρονος μηχανοδηγός του Ρ/Κ ΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΧΙΙ”, όταν κατά τη διαδικασία περισυλλογής του κάβου
ρυμούλκησης από τη θάλασσα, περιπλέχτηκε αυτός στη
μία εκ των δύο προπελών, με αποτέλεσμα να κοπεί και
να εκτιναχτεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι.

Ο 43χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατός του. 

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση
παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής,
ενώ συνελήφθη ο Πλοίαρχος του Ρ/Κ πλοίου,
σχηματίστηκε σε βάρους του δικογραφία και παραπέμ-
πεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Καταδίωξη με δύο τρα-
υματίες αστυνομικούς

στον Αγιο Στέφανο

Αστυνομικοί της ομά-
δας ΔΙΑΣ τρα-
υματίστηκαν λίγο

μετά τις 3 το μεσημέρι της
Τετάρτης κατά τη διάρκεια
καταδίωξης οχήματος στο
οποίο επέβαιναν άτομα που
κρίθηκαν ύποπτα στα όρια
των περιοχών Άνοιξη και
Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες στην Άνοιξη
ενημέρωσαν την Αμεση Δράση πως Ρομά πήγαιναν σε
σπίτια και κτυπούσαν κουδούνια.  

Στη περιοχή πήγαν μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ
οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο στο όχημα το
οποίο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ήταν
κλεμμένο και επέβαιναν οι Ρομά. Όταν ο οδηγός του οχή-
ματος τους αντιλήφθηκε ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας
μια από τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών εξετράπη της
πορείας της με αποτέλεσμα οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. να τρα-
υματιστούν.

Οι συνάδελφοι τους συνέχισαν την καταδίωξη ενώ οι
δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Κομισιόν: Βασικό σενάριο η
παραμονή στο ευρώ, αλλά
έτοιμοι για παν ενδεχόμενο

Το βασικό σενάριο είναι η παραμονή της Ελλάδας
στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, δήλωσε

την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα, ερωτηθείσα για τις

δηλώσεις Γιούνκερ ότι η Επιτροπή έχει εκπονήσει σχέδια
για την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από τη ευρ-
ωζώνη.

Είναι ζήτημα υπευθυνότητας, είπε η κ. Αντρέεβα, διευ-
κρινίζοντας πως η ελληνική πλευρά έχει χρονικό περ-
ιθώριο να παρουσιάσει τις αναλυτικές προτάσεις της για
την εκπόνηση ενός νέου προγράμματος, μέχρι την Πέμ-
πτη. 

Σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής, η
εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα συμμετάσχουν όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ σημείωσε ότι ενδέχεται να κριθ-
εί σκόπιμο να πραγματοποιηθεί και ειδική Σύνοδος Κορ-
υφής της Ευρωζώνης.
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Προς επέκταση η τρα-

πεζική αργία μέχρι
την Παρασκευή

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η σύσκεψη στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που θα γινόταν
στις 17:00 με τον Δημήτρη Μάρδα και τους

εκπροσώπους των τραπεζών για έκδοση νέας ΠΝΠ για
την τραπεζική αργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει υπουργική

απόφαση με την οποία θα παρατείνεται η τραπεζική
αργία μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, καθώς η Ευρ-
ωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αναμένεται να ανοίξει
άμεσα την στρόφιγγα της ρευστότητας.

Ανησυχεί η ΟΤΟΕ
«Οι τελευταίες εξελίξεις μετά το κλείσιμο των τραπεζών,

όπως είναι γνωστό, έχουν πάρει τραγικές διαστάσεις με
σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία,
ενώ ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει σοβαρό κλίμα ανα-
σφάλειας και αβεβαιότητας στους εργαζόμενους» αναφ-
έρει η ΟΤΟΕ.

Η λειτουργία των τραπεζών είναι ανύπαρκτη σε βασι-
κούς τομείς, που αφορούν στην πραγματική οικονομία
και στη στοιχειώδη διεκπεραίωση επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων, ενώ με τα capital controls υπάρχει
αδυναμία να ανταποκριθούν οι πολίτες σε στοιχειώδεις
ανάγκες, που αφορούν στην καθημερινότητά τους και σε
διάφορες τρέχουσες υποχρεώσεις, προστίθεται στην
ανακοίνωση.

Η ΟΤΟΕ ζητά άμεσα συναντήσεις με τον διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γ.Στουρνάρα και την πρόεδρο
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λ.Κατσέλη.

Συγκροτείται Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
το οποίο κατατέθηκε για νομοπαρ-
ασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄

Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συνι-
στάται Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σκοπός
της οποίας είναι η υποβοήθηση και υποστήρ-
ιξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Οικονομικής Πολιτικής.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής
Πολιτικής προβλέφθηκε και συστάθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 3/6.2.2015 πράξη του υπουρ-
γικού συμβουλίου και συμμετέχουν ο αντιπρ-
όεδρος της Κυβέρνησης (ως πρόεδρος) και
οι υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών και οι αναπληρωτές υπουργοί
Εξωτερικών (αρμόδιος για θέματα διεθνών
οικονομικών σχέσεων) και Οικονομικών.

Το επίμαχο συμβούλιο είναι αρμόδιο για το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προ-
γράμματος της κυβέρνησης για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις,
τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και για θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

Παράλληλα, στην αρμοδιότητά του συμβουλίου αυτού υπάγεται η επεξεργασία και η διαμόρφωση των στρατηγικών
της Κυβερνήσεως για τη διαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την
υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών κατά την συμμετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά
όργανα.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος που κατατέθηκε στο ΣτΕ η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει με 829.000 ευρώ ετησίως τον προϋπολογισμό του υπουργείου
Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η νέα αυτή γενική γραμματεία θα αποτελείται από τα γραφεία: α) Συντονισμού οικονομικής και ανα-
πτυξιακής πολιτικής, β) Στρατηγικού σχεδιασμού και γ) Οργάνωσης διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Τα εν λόγω γραφεία θα υποστηρίζουν το έργο του γενικού γραμματέα της Γενικής Γραμματείας του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο γενικός γραμματέας θα είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και εφόσον ανα-
λάβει καθήκοντα θα αναστέλλεται κάθε επαγγελματική του δραστηριότητα για όσο διάστημα κατέχει τη θέση αυτή.

Ακόμη, η γενική γραμματεία έχει σε κάθε ένα από τα τρία αυτά γραφεία της, θέση προϊστάμενου η οποία θα καλ-
υφθεί είτε με ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητή Πανεπιστημίου, με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του
ή αποκλειστικά, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τέλος, με το σχέδιο διατάγματος προβλέπονται επίσης 15 θέσεις προσωπικού και 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και
ειδικών συνεργατών, οι οποίες θα καλυφθούν με απόσπαση ή διορισμό.
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ΓΑΜΟΣΓΑΜΟΣ

O ΝΑΖΑΡΕΝΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΣΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΒΝΤΕΕΒΑ
ΣΝΙΕΖΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΟΫΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΤΣΕΒΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΠΛΑΓΚΟΒΕΣΕΝΣΚ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΛΙΜΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΠΛΑΓΚΟΒΕΣΕΝΣΚ ΡΩΣΙΑΣ.    

ΓΑΜΟΣΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΑΝΩΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΡΓΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΡΕΛΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ  ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεπέν-Φάρατζ: «Kύριε
Τσίπρα, βγάλτε την

Ελλάδα από το ευρώ με
το κεφάλι ψηλά»

Υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ
τάχθηκαν οι αρχηγοί των ευρωσκεπτικιστικών
UKIP και του γαλλικού Εθνικού Μετώπου, Μαρίν

Λεπέν, μιλώντας στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής μετά
τον Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη, λέγοντας πως το ευρώ
«είναι ζουρλομανδύας λιτότητας». Και οι δύο δήλωσαν
ικανοποιημένοι από το δημοψήφισμα.

Η Μαρίν Λεπέν του γαλλικού Εθνικού Μετώπου είπε
πως «η Ελλάδα πρέπει να διαπραγματευτεί την έξοδό
της από αυτόν τον σιδερένιο ζουρλομανδύα που λέγεται
ευρώ». 

«Έχουμε αρκετές αποκλίσεις, αλλά εμάς μας ικανο-
ποίησε το δημοψήφισμα» είπε η Λεπέν. «Οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο, τον
τρόμο, υπήρξαν πιέσεις εναντίον της κυβέρνησής σας»
συνέχισε, ρωτώντας «ποιος όμως λαός θα αποδεχόταν
για πέντε χρόνια αυτό που υπέστη ο ελληνικός λαός;».

«Οι θεσμοί φοβούνται ότι θα δείξετε ότι θα είστε
καλύτερα χωρίς το ευρώ παρά με το ευρώ» συνέχισε,
λέγοντας πως «υπάρχει ακόμη χρόνος για να διαλυθεί
το ευρώ».

Σε ανάλογο σκεπτικό, ο Νάιτζελ Φάρατζ του βρεατνι-
κού UKIP χαρακτήρισε «γενναία την απόφαση της
Ελλάδας» το δημοψήφισμα και, απευθυνόμενος στον
Αλέξη Τσίπρα, τον κάλεσε «να βγάλει την Ελλάδα από
το ευρώ με το κεφάλι ψηλά».

Ο αρχηγός του βρετανικού UKIP υποστήριξε ότι
«υπάρχει μία ασυμβίβαστη πολιτισμική διαφορά μεταξύ
της Ελλάδας και της Γερμανίας, μεταξύ του Βοορά και
του Νότου». 

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο αρχίζει να πεθαίνει», διαπίστω-
σε ο Φάρατζ, «υπάρχει καινούριο Τείχος του Βερολίνου
και λέγεται ευρώ». 

«Θα ήταν τρέλα, κύριε, να συνεχίσετε σε αυτήν την
πορεία. Η Ελλάδα στάθηκε πολύ γενναία, και αυτοί οι
άνθρωποι δεν θα σας δώσουν τίποτε παραπάνω»
συνέχισε ο αρχηγός του UKIP. «Ειλικρινά, εάν έχετε το
κουράγιο, πρέεπι να βγάλετε τον ελληνικό λαό από την
Ευρωζώνη με το κεφάλι ψηλά» κατέληξε ο Νάιτζελ Φάρ-
ατζ.

Τέσσερις οι νεκροί από το
ναυάγιο στο Φαρμακονήσι
- συνελήφθη ο διακινητής

Στη σύλληψη του Τούρκου που φέρεται ως ο δια-
κινητής της λέμβου που μετέφερε παράτυπους
μετανάστες και βυθίστηκε την Τρίτη εντός τουρ-

κικών χωρικών υδάτων κοντά στο Φαρμακονήσι
προχώρησε την Τετάρτη το Λιμενικό.

Στο μεταξύ, στους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί από το
ναυάγιο. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε τουλάχιστον 15,
ενώ οι έρευνες του Λιμενικού αλλά και των τουρκικών
Αρχών συνεχίζονται.

Σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση από το τουρκικό
Κέντρο Επιχειρήσεων, τελικά οι διασωθέντες από τουρκι-
κή ακταιωρό ανέρχονται σε 11 και όχι σε 13, όπως αρχι-
κά είχε ενημερώσει. 

Αλλους δύο διέσωσε πλωτό του ελληνικού Λιμενικού
και έξι Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας, που
τους μετέφερε στη Σάμο. 

Εκεί οι τρεις παρελήφθησαν από ασθενοφόρο και
μεταφέρθηκαν στο τοπικό Γενικό Νοσοκομείο για προλ-
ηπτικούς λόγους, νοσηλεύονται πλέον εκτός κινδύνου.
Αλλος ένας αλλοδαπός μεταφέρθηκε με περιπολικό σκά-
φος του Λιμενικού στο λιμάνι του Πυθαγορείου.

Στις έρευνες που συνεχίζονται για τον εντοπισμό των
υπολοίπων αγνοουμένων συμμετέχουν ναυαγοσωστικό,
τρία περιπολικά σκάφη και αεροσκάφος του Λιμενικού,
ελικόπτερο της Frontex, καθώς και πλοίο του Πολεμικού
Ναυτικού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, στο σκάφος,
που είχε αποπλεύσει τα ξημερώματα της Τρίτης από την
περιοχή των Διδύμων Τουρκίας και βυθίστηκε 7 ναυτικά
μίλια ανατολικά του Φαρμακονησίου εντός των τουρκικών
χωρικών υδάτων, λόγω μηχανικής βλάβης και εισροής
υδάτων, επέβαιναν 37-40 άτομα (από τα οποία διασώθη-
καν τα 19 και ανασύρθηκαν νεκρά τα τέσσερα).

Στο μεταξύ, στους 527 έφτασαν το πρωί της Τετάρτης
οι παράτυποι μετανάστες που έφτασαν σε ελληνικά νησιά
κατά το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα, το Λιμενικό
διαχειρίστηκε 17 περιστατικά, στις θαλάσσιες περιοχές
της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, του Αγαθονησίου και
της Κω.

Δύο συλλήψεις για μετα-
νάστες στο Κιλκίς

Πρόκειται για δύο έλληνες
27 και 38 ετών αντίστοιχα.

Αυτοκινητιστής συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι
μετέφερε με ταξί τέσσερις αλλοδαπούς, με
σκοπό να τους μεταφέρει -έναντι χρηματικής

αμοιβής - στην μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-ΠΓΔΜ, απ'
όπου θα επιχειρούσαν να ταξιδέψουν σε χώρες της Κεν-
τρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος, κατόπιν αστυνομικού
ελέγχου, που έγινε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών -
Ευζώνων, στο Κιλκίς, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο
πρόσφυγες από τη Συρία και ισάριθμους μετανάστες από
το Ιράκ, τους οποίους είχε παραλάβει από τη Θεσσα-
λονίκη. 

Όπως προέκυψε, δύο εκ των αλλοδαπών στερούνταν
των απαραίτητων εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή
τους στη χώρα, ενώ οι άλλοι δύο είχαν παραβιάσει τον
περιοριστικό όρο τής απαγόρευσης προσέγγισης σε
παραμεθόριο περιοχή. 

Στο μεταξύ, μία ακόμη αστυνομική επιχείρηση στην ίδια
περιοχή, οδήγησε στη σύλληψη 38χρονου Έλληνα, ο
οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε με όχημα τέσσερις πρό-
σφυγες από τη Συρία, έχοντας ως σκοπό να διευκολύνει
την έξοδό τους από τη χώρα. Η σύλληψη έγινε στην Νέα
Εθνική Οδό Αθηνών - Ευζώνων, κοντά στο Πολύκαστρο
Κιλκίς.
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όσων αναλαμβάνουν
καθήκοντα προϊσταμέ-

νου για πρώτη φορά.
Πεδίο εφαρμογής – Ποιους δημοσίους υπαλλήλους

αφορά και ποιους όχι
Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόν-

τος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι
και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):

α) του Δημοσίου,
β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

πρώτου και δεύτερου βαθμού,
γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεω-
ργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.),

δ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας,

ε) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων,

στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
(Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),

ζ) οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων της Ανατολι-
κής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών
εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγ-
ματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό.

2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρ-
όντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται:

α) οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης,

β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των Νομικών Προσώπων
της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και
των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13
του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθ-
έως στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και οι
κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β. του ν.

3205/2003 (Α’ 297).
3. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστή-

ματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσω-
πικού, όπως αυτά των δικαστικών υπαλλήλων ή των
υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και των εξομοι-
ούμενων με αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδων
διατηρούνται σε ισχύ. Με προεδρικά διατάγματα, που
εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου κατά
περίπτωση Υπουργού μπορεί να υπάγεται το εν λόγω
προσωπικό στις διατάξεις του παρόντος. Στις διατάξεις
αυτές μπορεί να υπαχθεί, με τροποποίηση του Κανονι-
σμού της Βουλής, και το προσωπικό της.

4. Η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλ-
λήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότε-
ρα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη
βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και
συνολικά της απόδοσης της δημόσιας υπηρεσίας.

Αξιολογητές – Ποιοι πραγματοποιούν την αξιολόγ-
ηση 

1. Αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων
οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι
ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενος του.

2. Προϊστάμενοι κατά την έννοια της παραγράφου 1
είναι οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτι-
κοί, ή δικαστικοί που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την
κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι
μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν
τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των νομίμων αναπληρωτών τους.

3. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι ο Γενικός ή ο Ειδικός
Γραμματέας, κατά περίπτωση, ή, εάν δεν υπάρχει, το
μονομελές όργανο διοίκησης, ή, εάν και αυτό δεν
υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης
του οικείου φορέα.

4. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς
υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών
δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο
διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογι-

κού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγ-
ησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που
υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπά-
γονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και υπηρετούν
σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπο-
υργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γρα-
φείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις
αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, Αναπληρ-
ωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών
μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες
υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπο-
υργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του
Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον οικείο
Υπουργό ή Υφυπουργό.

7. Ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης συντάσσουν τις
εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων διευθύνσεων,
αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων, καθώς και
των υπαλλήλων των  υπηρεσιών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
αντίστοιχα, εφόσον υπάγονται απευθείας σε αυτούς.

8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται
εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των
υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφα-
λαίου. Ειδικά ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλο-
υς σε βουλευτές ή ευρωβουλευτές αξιολογητής θεωρείται
ο οικείος βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν τυγχά-
νουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 7, 9, 10 και 11.

9. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέ-
σεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότ-
ητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο
έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε
τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω
και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε
άλλη υπηρεσία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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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)



Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 θριάσιο-15

 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..
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