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Υπερψηφίστηκε, όπως αναμενόταν, το
νομοσχέδιο κύρωσης της συμφωνίας
των Βρυξελλών στη Βουλή: καθώς

είχε τη στήριξη της ΝΔ, του Ποταμιού και του
ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε την πολύ μεγάλη πλει-
οψηφία των 229 «ναι», έναντι 64 «όχι», και 6
«παρών».

Ωστόσο, η νίκη αυτή –που έστειλε στο εξω-
τερικό το απαραίτητο μήνυμα για τη συνέχιση
των ευρωπαϊκών διαδικασιών ανοίγματος
ενός προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας, αποδείχθηκε –όπως επίσης ανα-
μενόταν- εξαιρετικά επώδυνη για το ΣΥΡΙΖΑ:
από τους 149 βουλευτές της ΚΟ, συνολικά 39
δεν πειθάρχησαν (32 καταψήφισαν τη Συμφ-
ωνία, έξι δήλωσαν «παρών», ενώ μία βου-
λευτής, η Αλεξάνδρα Τσανάκα απείχε). Οι
μεγάλες απώλειες, πάντως, δεν έφθασαν σε τέτοιο ύψος
που να «σπάσουν» εκείνο το ψυχολογικό φράγμα που
οριοθετεί ουσιαστικά τη δεδηλωμένη για την κυβερνώσα
πλειοψηφία.

Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται, φυσικά, στην επόμενη
μέρα, προ0κειμένου να διαπιστωθεί πώς ο πρωθυπο-
υργός Αλ. Τσίπρας θα διαχειριστεί πολιτικά την «επόμενη
μέρα». Ηδη γίνεται λόγος για επικείμενο ανασχηματισμό,
αφού μεταξύ των «ανταρτών» ήταν και υπουργοί, ενώ
ερωτηματικά τίθενται και για την οργανική σχέση βουλευ-
τών που διαφώνησαν με το κόμμα.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, πάντως, με εξαιρετικό ενδια-
φέρον άπαντες παρακολουθούν την εξέλιξη που θα έχουν
οι σχέσεις της κυβέρνησης με τα τρία κόμματα της αντι-
πολίτευσης που προσέφεραν στήριξη στην παρούσα κρι-
σιμότατη συγκυρία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το εύρος των αποψινών απω-
λειών δεν κατάφερε να περιορίσει –όσο τουλάχιστον θα
ήθελε- ο πρωθυπουργός με μια βαρύνουσας σημασίας
παρέμβασή του, ελάχιστα πριν αρχίσει η ψηφοφορία:
«Δεν υπάρχουν αυτόχειρες βουλευτές που θα ρίξουν την
κυβέρνηση της Αριστεράς» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας.

Παράλληλα, στην ομιλία του ανέφερε ότι είναι αποφασι-
σμένος να είναι «παρών» σε μάχες που, όπως είπε,
έρχονται: «Θέλω να διαβεβαιώσω όλους που έχουν την
αίσθηση ότι η κατάληξη αυτής της διαπραγμάτευσης
σηματοδοτεί την απόλυτη επαναφορά του παλιού σκηνι-
κού και την  δικαίωσή του, πως σύντομα θα διαψευστούν.
Το παλιό έχει τελειώσει».

Από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Ευ. Μεϊμαράκης υπογράμμισε σε όλους τους
τόνους ότι η ΝΔ είναι και θα είναι «εγγυητής της ευρω-
παϊκής πορείας της χώρας». Υπό αυτό το πρίσμα επισή-
μανε ότι παρέχει το «ναι» στην παρούσα φάση, όπως και
θα το πράξει και στο μέλλον, έως να κλείσει οριστικά η
μεγάλη συμφωνία το φθινόπωρο.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η διαθεσιμότητα αυτή του κόμ-
ματός του, δεν σημαίνει αδυναμία. Και τόνισε ότι είναι
απαραίτητο σε αυτή την πορεία, να υπάρχει συνεννόηση
σε κάθε επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρν-
ησης.

Διαβλεποντας στην τοποθέτηση του προέδρου της ΝΔ
διάχυτη αμφισβήτηση της ισχύος της κυβέρνησης από τις
διαρροές των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός θέλ-
ησε να σηκώσει το γάντι: «Αγωνιάτε για κυβερνητική
συνοχή; Γιατί δεν κάνετε πρόταση μομφής; Γιατί δεν ζητά-
τε εκλογές;» είπε ο κ. Αλ. Τσίπρας απευθυνόμενος στον
κ. Μεϊμαράκη.

Νωρίτερα, ο κ. Ευ. Βενιζέλος σε μια φορτισμένη παρέμ-
βασή του κάλεσε την κυβέρνηση να διευκρινίσει θεωρεί
ότι η επιτευχθείσα συμφωνία είναι «προϊόν πραξικοπή-
ματος», όπως στελέχη της υποστηρίζουν.

Στην ομιλία της, τέλος η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε
χρήση βαρύτατων εκφράσεων, προκειμένου για ακόμα
μία φορά να καταδείξει την διαφωνία της στην κυβερνητι-
κή και πρωθυπουργική επιλογή. Ενδεικτικό είναι ότι
μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «μαύρη μέρα για την Δημο-
κρατία», «ενταφιασμό της κοινοβουλευτικής λειτουργίας»,
και «κοινωνική γενοκτονία».
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Νεφελώδης
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 24
εως 33 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία
37%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
 Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συν
αυτώ, Μάρτυρος Φαύστου, Των εν
Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων

Η Περιφέρεια Αττικής φιλοξενεί αποστολή δημο-
σιογράφων από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αποστολή οκτώ δημοσιογράφων, που εκπροσωπούν τα
κορυφαία κινεζικά περιοδικά κοινωνικο-οικονομικού
περιεχομένου, «Xiaokang» του ομίλου «QiuShi» και

«New Weekly Magazine», βρίσκεται από σήμερα στην Αττική,
φιλοξενούμενη από την Περιφέρεια Αττικής.

Οι δημοσιογράφοι θα συλλέξουν υλικό ενόψει πολυσέλιδων
αφιερωμάτων τα οποία και θα δημοσιευτούν το φθινόπωρο στα
έντυπα που εκπροσωπούν, εξασφαλίζοντας μεγάλη προβολή
της Ελλάδας και της Αττικής στην κινεζική αγορά.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης των δημοσιογράφων περιλαμ-
βάνει ξεναγήσεις σε χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφ-
έροντος, μουσεία, καθώς και σειρά συναντήσεων με υπουρ-
γούς, εκπροσώπους παραγωγικών και οικονομικών φορέων
της χώρας μας, καθηγητές, διανοούμενους. Στόχος η παρου-
σίαση θεμάτων πολιτιστικού, εμπορικού, τουριστικού ενδιαφέρ-
οντος, αλλά και η διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών για την Αττική. 

Σήμερα που η ανάπτυξη πρέπει να πάψει να είναι απλά ζητούμενο και να γίνει συγκεκριμένη πράξη, η Περιφέρεια
Αττικής, με τις πρωτοβουλίες της, συμβάλλει ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή, βάζοντας μεθοδικά τις βάσεις για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την εδραίωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. 

Υπερψηφίστηκε η συμφωνία,
τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ

Η νίκη αυτή έστειλε στο εξωτερικό το απαραίτητο μήνυμα για τη συνέχιση των ευρωπαϊ-
κών διαδικασιών ανοίγματος ενός προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας
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Μέτρα για απορρόφηση κονδυλίων άνω των 35
δισ. ευρώ μέχρι το 2020 ανακοίνωσε η Κομισιόν

Μέτρα για αμεσότερη και αποτελεσμα-
τική απορρόφηση κοινοτικών κον-
δυλίων άνω των 35 δισ. ευρώ έως

το 2020 που θα στηρίξουν την ελληνική οικο-
νομία, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Όπως ανέφερε η Επίτροπος, αρμόδια
για θέματα περιφερειακής πολιτικής, Κορίνα
Κρέτσου, «οι μεταρρυθμίσεις που συμφω-
νήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της ζώνης του
ευρώ είναι απολύτως αναγκαίες για την ανά-
πτυξη και την απασχόληση, αλλά πρέπει να
συνοδεύονται από φιλόδοξες επενδύσεις»..

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ ανέφερε τα εξής: «Η Ελλάδα έχει
ήδη λάβει περισσότερη διεθνή χρηματοδότ-
ηση από όση έλαβε ολόκληρη η Ευρώπη από
το Σχέδιο Μάρσαλ των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε συνέχεια της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
διατεθειμένη να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να επιτύχει σημαντική
οικονομική ανάκαμψη και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να καρποφορήσουν οι προτεινόμενες
μεταρρυθμίσεις: αυτά τα 35 δισ. ευρώ μπορούν να συμβάλουν στο να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για
τις επενδύσεις, και να δώσουν ελπίδα ιδίως στη νεότερη γενιά.?

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει, ως έκτακτο μέτρο, για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της περιόδου 2007-
2013, την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της ΕΕ που εκκρεμούν, καθώς και την εφαρμογή
100% ποσοστού συγχρηματοδότησης. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500
εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση περίπου 2 δις. Ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισμό.

Τα κονδύλια αυτά θα είναι διαθέσιμα για την άμεση χρηματοδότηση επενδύσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και
την απασχόληση. Προϋπόθεση είναι οι ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα αξιοποιηθ-
ούν πλήρως προς τους δικαιούχους και τις δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Εξάλλου, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της
περιόδου 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Με την πρόσθετη αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να διατεθεί
πρόσθετο ποσό 1 δισ. ευρώ που μπορεί να αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Επιπλέον, για την πολιτική συνοχής, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορεί ακόμη να συνεχιστεί η εισρ-
οή πιστώσεων προς τις ελληνικές αρχές, μέχρι το ανώτατο κανονιστικό όριο του 95%, για τις επιλέξιμες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα της περιόδου 2007-2013.

Όσον αφορά, εξάλλου, τη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου, υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις,
η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ομάδα αυτή, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, έχει στόχο την καλύτερη δυνατή απο-
ρρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, τόσο της περιόδου 2007-2013, ως το τέλος του έτους, όσο και της περιόδου
2014-2020. Η Επιτροπή σημειώνει, επίσης, ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη για τις
μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή από την Επιτροπή της νέας υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η
οποία άρχισε τις εργασίες της την 1η Ιουλίου και βασίζεται στην πολύτιμη εμπειρία της ομάδας δράσης για την Ελλά-
δα, καθώς και σε άλλες μορφές τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στα κράτη μέλη.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ποσό άνω των 35 δισ. ευρώ που θα μπορούσε να λάβει η Ελλάδα για την περίοδο 2014-
2020 θα συνίστανται σε 20 δισ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και σε 15 δισ.
ευρώ από τα Γεωργικά Ταμεία. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να διοχετευθούν σε επενδύσεις, για την καταπολέμηση της
ανεργίας, της φτώχειας και των κακών κοινωνικών συνθηκών, στην έρευνα και την παιδεία, καθώς και στις υποδομές.
Οι πρώτες πληρωμές από τα εν λόγω Ταμεία της ΕΕ, το 2014 και το 2015, ανέρχονται ήδη σε 4,4 δισ. ευρώ.

Απαγορεύει ο ΕΟΦ εξαγω-
γές 73 φαρμακευτικών

προϊόντων λόγω ελλείψεων

Ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά
διαπίστωσε μετά από ελέγχους ο Εθνικός Οργα-
νισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και προχωρά σε προ-

σωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδο-
κοινοτικής διακίνησης 73 φαρμακευτικών προϊόντων για

την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα, και κατά τη διάρκεια

της περιόδου ισχύος της, απαγορεύεται κάθε αποθεμα-
τοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Ο ΕΟΦ σημειώνει ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκ-
λειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμα-
κευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα, μετά
από έγκρισή του για έκτακτη εισαγωγή, ή για κατ’ εξαίρε-
ση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. 

Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από
το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΦΕΤ) ή φαρμακευτική εταιρεία, στο πλαίσιο της μόνιμης
ή και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους
ασθενείς στην εγχώρια αγορά, κατά προτεραιότητα από
όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης
(κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμα-
κεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή
τους, είναι επιβεβλημένη.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, η μη επαρκής κάλυψη των
αναγκών των ασθενών επισύρει επιβολή κυρώσεων.

Ευ Τσακαλώτος: Αν δεν
χτυπήσει η Αριστερά το
παλιό σύστημα ο τόπος

δεν έχει μέλλον

«Ένα πράγμα ξέρω. Αν η Αριστερά δεν χτυπήσει το
παλιό κατεστημένο σύστημα αυτός ο τόπος δεν
έχει μέλλον», δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός

Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος».
«Ποτέ δεν ωραιοποιήσαμε τη κατάσταση» επεσήμανε

και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε τη συμφ-
ωνία γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει σε
πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη.

«Η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα δοκιμαστεί και ένας
από τους λόγους θα είναι από τα ερωτήματα που θέσαμε
εμείς αν σέβεται ή όχι τη δημοκρατία την αλληλεγγύη και
το πλουραλισμό», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Ένα πράγμα ξέρω για να υπάρχει ανάπτυξη στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα χρειάζεται να υπάρχουν
συμμαχίες για να σταματήσει η λιτότητα. Πολλά λοιπόν
θα κριθούν από τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα
πως θα το διαχειριστεί», τόνισε.

Στη “φάκα” 44χρονος που διέπραττε
κλοπές στα Μέγαρα

Από το Τ.Α Μεγάρων
συνελήφθη 44χρο-
νος ημεδαπός σε

βάρος του οποίου
σχηματίστηκε δικογραφίακα-
κουργηματικού χαρακτήρα
για κλοπές. Από την έρευνα
του Τμήματος Ασφαλείας
πρόεκυψε, ότι το τελευταίο
μόνο δίμηνο ο 44χρονος είχε
διαπράξει 4 κλοπές σε οχή-
ματα και οικίες και είχε αφαι-
ρέσει 6 δίκυκλα. Να σημει-
ωθεί, πως στις περισσότερες
περιπτώσεις, ο 44χρονος
επέλεγε εύκολους στόχους,
όπως οχήματα με ανοιχτά
παράθυρα ή ανασφάλιστες
πόρτες και οικίες με ανασφά-
λιστες θύρες ή μπαλκονόπο-
ρτες.

Κατά την ερεύνα που έγινε
στην οικία του βρεθήκαν και
κατασχεθήκαν: Ένα δίκυκλο, ένα ποδήλατο, πλήθος ανταλλακτικών δίκυκλων και 50 ναρκωτικά δισκία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιων του κ. εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
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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 παι-
δικούς 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 χρονι-
κής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό των
εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Καλοκαιρινή Εκστρατεία για την προώθη-
ση της ανάγνωσης και της δημιουργικότ-
ητας Η Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη

ΗΑισχύλειος Δημοτική
Βιβλιοθήκη, τμήμα του
Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

του Δήμου Ελευσίνας, παραμέ-
νει σταθερή στο ραντεβού της
με τους μικρούς αναγνώστες
της πόλης και συμμετέχει για 4η
συνεχή χρονιά στην Καλοκαιρι-
νή Εκστρατεία για την προώθη-
ση της ανάγνωσης και της
δημιουργικότητας μικρών παι-
διών και εφήβων.

Σε συνεργασία με την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
και το δίκτυο Δημόσιων και
Δημοτικών Βιβλιοθηκών της
χώρας, καθώς και με την υπο-
στήριξη της αστικής μη κερδοσ-
κοπικής εταιρείας Future
Library υπό την αποκλειστική
χορηγία του Ιδρύματος “Στάυρ-
ος Νιάρχος”, έχει ξεκινήσει από
τις 26 Ιουνίου εκπαιδευτικές
δράσεις, που θα διαρκέσουν
μέχρι τέλος Ιουλίου.

Το θέμα του φετινού
καλοκαιριού είναι όλοι οι κόσμοι που τα βιβλία μιας Βιβλιοθήκης δημιουργούν.  Έτσι, η
Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε ατελιέ ζωγραφικής, σε μουσείο, σε κουφάλα δέντρου, σε
μηχανή του χρόνου... και σε ό,τι άλλο τα παιδιά επιθυμούν, με στόχο να ενθαρρυνθεί
αποτελεσματικά η επαφή τους με τη βιβλιοθήκη και το ενδιαφέρον τους τόσο για τα βιβ-
λία όσο και για την ανάγνωση.  Ήδη δεκάδες παιδιά έχουν συμμετάσχει περνώντας
ώρες ευχάριστες, δημιουργικές και γεμάτες γνώσεις.

Η δήλωση συμμετοχής είναι δωρεάν και γίνεται στην Αισχύλειο Βιβλιοθήκη,
κτίριο Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Παγκάλου και Κίμωνος, τηλ.: 210 55 65 601, κατά τις πρωινές ώρες
(08:00-13:00), μέχρι συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού ατόμων για κάθε δράση.
Το μόνο που απαιτείται είναι η καλή διάθεση των παιδιών και η έγκαιρη προσέλευση.

 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 
Για τη διαδικασία ανάδειξης της Πολι-

τιστικής Πρωτεύουσας

Οι φάκελοι - αιτήσεις θα κατατεθούν στις 30 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις εξετά-
ζονται από 12μελή επιτροπή ειδικών, στην οποία μετέχουν 2 Έλληνες και
10 ξένοι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι φάκελοι κατατίθενται σε

20 έντυπα αντίτυπα και 1 ηλεκτρονικό και διαβιβάζονται από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού στα μέλη της επιτροπής. Αυτοί εξετάζουν τους φακέλους και ορίζεται μία ημερ-
ομηνία παρουσίασης ενώπιον της επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο
Φεβρουάριο στην Αθήνα. Κάθε πόλη έχει 30 λεπτά παρουσίασης και ακολουθούν 45
λεπτά ερωτήσεων από την επιτροπή. 

Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας η επιτροπή αποφασίζει και προκρίνει στο
Β' γύρο κάποιες πόλεις - το πολύ 5. Η απόφαση της επιτροπής πρέπει να δημοσιε-
υθεί το αργότερο 21 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, που σημαίνει
ότι κατά τα μέσα Μαρτίου θα ξέρουμε ποιες πόλεις προκρίνονται. Οι προκριθείσες
πόλεις έχουν άλλους 10 μήνες στη διάθεσή τους για να υποβάλουν το δεύτερο και
τελικό φάκελο και να προετοιμαστούν για την τελική παρουσίαση. Στη Β' φάση η
παρουσίαση δε γίνεται στην Αθήνα αλλά η επιτροπή επισκέπτεται κάθε πόλη και εκεί
γίνεται η παρουσίαση. Μετά το τέλος και αυτής της διαδικασίας βγαίνει η τελική
απόφαση.
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Από 6 Ιουλίου η διά-
θεση της προνομια-

κής 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

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξ-
ης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 32χρο-
νος σε περιοχή της Αττικής, για πορ-
νογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Εξιχνιάστηκε, από τη
Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλή-

ματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχε-
υμένων δράσεων και ερευνών,
για την καταπολέμηση της πορ-
νογραφίας ανηλίκων στο
διαδίκτυο, υπόθεση πορνογρα-
φίας ανηλίκων και συνελήφθη
32χρόνος ημεδαπός σε περιοχή
της Αττικής.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της
υπόθεσης ξεκίνησε μετά από
διαδικτυακό έλεγχο σε δίκτυο διαμοιρασμού αρχείων Peer-to-Peer (P2P), για κατοχή και
διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε καταγρ-
αφή των ηλεκτρονικών ιχνών ατόμων που κατείχαν και διαμοίραζαν συγκεκριμένο
αρχείο πορνογραφίας ανηλίκων. Από τον έλεγχο προέκυψε  ηλεκτρονικό ίχνος που ανή-
κει σε χρήστη εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενεργήθηκε ενδελεχής ψηφ-
ιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, ενώ εκδόθηκε
Διάταξη και Βούλευμα από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, για άρση του απορρήτου
των επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της μεθοδικής αστυνομικής και ψηφιακής έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο
κάτοχος της επίμαχης σύνδεσης διαδικτύου και χθες (14-07-2015) το πρωί, κλιμάκιο
αστυνομικών πραγματοποίησε έρευνα, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, στην οικία
του, σε περιοχή της Αττικής. 

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα ψηφιακά μέσα του 32χρονου, διακριβώθηκε η
κατοχή εκατοντάδων αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, τα οποία αναπαρι-
στούσαν ανήλικα παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών σε σεξουαλικές πράξεις με ενήλι-
κες, γεγονός για το οποίο ο 32χρονος συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου.

Δημιουργία πρώτης πύλης διαμε-
σολάβησης στο Δήμο Γλυφάδας

ΟΔήμος Γλυφάδας,
μετά από το έντονο
ενδιαφέρον των

δημοτών και των επιχειρημα-
τικών και εμπορικών φορέων
της πόλης για το θεσμό της δια-
μεσολάβησης, πρωτοπορεί και
δημιουργεί την Πρώτη Πύλη
Διαμεσολάβησης, στηρίζοντας
έμπρακτα το νέο θεσμό (ν.
3898/2010). Η Πύλη Διαμεσο-
λάβησης λειτουργεί στο Δημα-
ρχείο Γλυφάδας, στο γραφείο
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης παρέχονται δωρεάν στους δημότες από πιστοποιημένους
και διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητές, κάθε Τρίτη από τις
10:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης δίνονται πληροφορίες για την διαδικασία του θεσμού της
διαμεσολάβησης, τα στάδιά της και τον τρόπο προετοιμασίας των μερών. Σκοπός της
ενημέρωσης είναι η κατανόηση από τους πολίτες της εφαρμογής του θεσμού της Δια-
μεσολάβησης ως εναλλακτικού εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης των αστικών και εμπο-
ρικών διαφορών τους, με άμεσο και οικονομικό τρόπο.

Η παροχή πληροφοριών Διαμεσολάβησης είναι δωρεάν και αποτελεί μια προσφορά
κοινωνικού έργου του Δήμου Γλυφάδας προς τους δημότες, με σκοπό τη διάδοση της
Διαμεσολάβησης στην κοινωνία ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών.

Η δημοτική αρχή, για την υλοποίηση της Πύλης Διαμεσολάβησης, συνεργάζεται με
τους κάτωθι δικηγόρους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 1) Βασιλική Παπαδημητρίου, τηλ.
επικοινωνίας: 6982522307, email: papvas25@gmail.com 2) Γεωργία Κοντοκώστα,
τηλ. επικοινωνίας: 6974065056, email: g.kontokosta@yahoo.gr

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Α. Τι είναι διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση είναι η αναζήτηση λύσης, από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια διαφ-

ορά τους, μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και
με βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Πρόκειται για τις λεγόμενες
«win-win situations», όπου με την επίλυση της διαφοράς έχουν όφελος και οι δύο πλε-
υρές.

Στη διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος με τις τεχνι-
κές που χρησιμοποιεί ενεργεί ως καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο χρονικό διάστημα
μιας ημέρας την επίλυση της διαφοράς ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγμα-
τεύσεις, είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των δικηγόρων τους, έχουν
αποτύχει.

Η Διαμεσολάβηση ορίζεται σύμφωνα με το ν. 3898/2010 («για τη Διαμεσολάβηση στις
αστικές και εμπορικές υποθέσεις»), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η
Οδηγία με αριθμό 2008/52 ΕΚ.

Β. Διαδικασία της Διαμεσολάβησης
Η διαδικασία της διαμεσολάβησης συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του δια-

μεσολαβητή με τα μέρη που παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικ-
ηγόρους τους.  

Αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρ-
ουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν
κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου
αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους
διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας
από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους καθόσον
η διαδικασία διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας. 

Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολά-
βησης, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και
υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Έπειτα κατατίθεται από
τον Διαμεσολαβητή  στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και αποτελεί και εκτε-
λεστό τίτλο.

Γ. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή 
Ο Διαμεσολαβητής ως τρίτο ουδέτερο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο πρόσωπο, φέρνει

σε επαφή τα μέρη, οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο, τα συμβουλεύει, τα ενθαρρύνει,
και δια μέσου των κατάλληλων διαπραγματευτικών τεχνικών τα βοηθάει να καταλήξουν
σε μία κοινώς αποδεκτή λύση, χωρίς, όμως, να υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης. Δεν
επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη προς τα μέρη, ούτε να επιβάλλει τη
δική του γνώμη. Και φυσικά, δεν εκδίδει καμία απόφαση. Τα μέρη είναι αυτά που αποκ-
λειστικά θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας τους.

Ο Διαμεσολαβητής στη σχετική διαδικασία λειτουργεί ως καταλύτης αφού διασφαλίζει
τον ήρεμο και πολιτισμένο χαρακτήρα της συζήτησης και ακούει ενεργά. Κατανοεί τις
εκατέρωθεν θέσεις και οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης για τα μέρη τηρώντας την αρχή
της εμπιστευτικότητας και τους κανόνες δεοντολογίας που εφαρμόζονται διεθνώς, και
διευκολύνει 

Δ. Ο ρόλος του δικηγόρου των μερών
Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του δικηγόρου που θα παρασταθεί μαζί με τον

πελάτη του σε μια Διαμεσολάβηση, καθώς με κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους δρουν
καταλυτικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής και αμοιβαία επωφελούς για τα μέρη
λύσης. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 13
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Μειωμένες τιμές για τις «Εκκλησιάζουσες» προσφέρει
το Εθνικό Θέατρο στις παραστάσεις της Επιδαύρου

Έντεκα χιλιάδες εισιτήρια σε μειωμένη τιμή για τις
παραστάσεις της κωμωδίας του Αριστοφάνη
«Εκκλησιάζουσες» σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου

που θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου αποφ-
άσισε να προσφέρει το Εθνικό Θέατρο.

«Στις πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες στιγμές που βιώνουν
όλοι οι Έλληνες το θέατρο είναι διέξοδος. Με αφετηρία αυτό το
δεδομένο, η πρώτη κρατική σκηνή αποφάσισε να προσφέρει
για τις δυο παραστάσεις της κωμωδίας του Αριστοφάνη
«Εκκλησιάζουσες» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 11.000
εισιτήρια στην ενιαία τιμή των 8 ευρώ. Τα εισιτήρια αφορούν
στο άνω διάζωμα»,αναφέρει η ανακοίνωση του Εθνικού
θεάτρου για τις παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί για
τις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.

Οι «Εκκλησιάζουσες», μια πολιτική κωμωδία - σάτιρα από τις πιο χαρακτηριστικές του Αριστοφάνη ανεβαίνουν από
το Εθνικό Θέατρο, σε μετάφραση Μίνωα Βολανάκη και σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου.

Μετά την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο, η διαφθορά και οι ανισότητες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
Έτσι οι Αθηναίες, με πρωτοβουλία της Πραξαγόρας, αποφασίζουν να αντιδράσουν δυναμικά. Μεταμφιεσμένες σε
άντρες, πηγαίνουν κρυφά στην Εκκλησία του Δήμου και περνούν ένα ψήφισμα που τους δίνει την εξουσία. Επιβάλ-
λουν τις πολιτικές τους μεταρρυθμίσεις και εφαρμόζουν περιουσιακή και ερωτική κοινοκτημοσύνη. Ωστόσο, η υλο-
ποίηση του προγράμματός τους θα αποδειχτεί ουτοπική και θα υπονομευθεί από διαδοχικές κωμικοτραγικές κατα-
στάσεις. Ο ποιητής μέσα από τους χιουμοριστικούς διαλόγους και τα σπαρταριστά επεισόδια της πολιτικής αυτής
κωμωδίας, εκφράζει την πικρία του για την αδιέξοδη κατάσταση της Αθήνας, μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέ-
μου.

Στην πρώτη του κάθοδο στα Επιδαύρια ως σκηνοθέτης, ο Γιάννης Μπέζος επέλεξε να ανεβάσει τη δημοφιλή αρι-
στοφανική κωμωδία, με τον ίδιο να κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της πανούργας Πραξαγόρας, συζύγου του Βλέπ-
υρου, που μεταμφιέζεται σε άνδρα και ηγείται της γυναικείας επανάστασης. Στον ρόλο του Βλέπυρου θα δούμε τον
Γιάννη Ζουγανέλη, ενώ στο ρόλο του Νέου τον Πάνο Βλάχο. Τη μουσική της παράστασης, η οποία θα είναι ζωντανή,
συνθέτει ο Κωστής Μαραβέγιας. Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται ο Γιώργος Γαβαλάς, την κίνηση η Σεσίλ Μικρ-
ούτσικου και τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας.

Τον θίασο συμπληρώνουν οι: Μπάμπης Γαλιατσάτος, Θανάσης Ισιδώρου, Παναγιώτης Κατσώλης, Κώστας Κοράκ-
ης, Νίκος Μαγδαληνός, Λαέρτης Μαλκότσης, Δανάη Σκιάδη, Γιωργής Τσουρής κ.α.

Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκαν οι «Εκκλησιάζουσες» από το Εθνικό Θέατρο ήταν το 1996 σε σκηνοθεσία
Ανδρέα Βουτσινά, με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο Πραξαγόρα και τον Γιώργο Μοσχίδη Βλέπυρο.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις της Επιδαύρου πραγματοποιείται από το Ελληνικό Φεστιβάλ
(Πανεπιστημίου 39, στοά Πεσμαζόγλου 39).

Σύλληψη 43χρονου που
παρίστανε τον εισαγγελέα

Ένα 43χρονο ο οποίος εξαπατούσε πολίτες
υποδυόμενος τον Εισαγγελέα, συνέλαβαν
αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας

Πολίχνης-Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.
Για να γίνει πειστικός, χρησιμοποιούσε ή επιδείκνυε

πλαστά έγγραφα (ταυτότητα, εισαγγελική ταυτότητα,

άδεια οδήγησης) και εκμεταλλευόμενος την υποτιθέμενη
ιδιότητά του, εξαπάτησε έναν πολιτικό μηχανικό, στον
οποίο δεν κατέβαλε ποσό, ύψους 40.000 ευρώ, για
εξόφληση κατοικίας.

Η σύλληψή του, έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης δια-
δικασίας, ύστερα από αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρη-
ση και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατ-
ηγορίες της Αντιποίησης Αρχής, της Πλαστογραφίας, της
Απόπειρας Απάτης, της παράβασης του Νόμου περί
Προσωπικών Δεδομένων και άλλα συναφή αδικήματα.

Η αστυνομική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί
τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις
απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς σε βάρος του εκκρε-
μεί πλήθος δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες του
επιβάλλονται πολυετείς ποινές φυλάκισης

Μονόδρομος η ολοκ-
λήρωση της συμφ-
ωνίας, λέει η ΚΕΔΕ

Ηψήφιση των μέτρων και η ολοκλήρωση της
συμφωνίας με τους εταίρους μας, όσο επώδυνα
μέτρα κι αν αυτή περιέχει, αποτελεί μονόδρομο

τονίζει η ΚΕΔΕ, εν όψει της ψηφοφορίας  στη Βουλή επί
του του
νομοσχεδίου
με τα προα-
παιτούμενα.

Με τη ψήφι-
σή τους,
τονίζει η Κεν-
τρική Ένωση
Δήμων, θα
αποκατασταθεί
η λειτουργία
του τραπεζικού
σ υ σ τ ή μ α το ς
και έτσι θα
καταστεί δυνατή η ομαλοποίηση της λειτουργίας των
Δήμων.

Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να επι-
στρέψει στις Περιφέρειες της χώρας τα ταμειακά διαθέσι-
μα που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος
και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση εκα-
τοντάδων έργων και παρεμβάσεων στους Δήμους όλης
της χώρας.

Η ΚΕΔΕ ζητεί να προβλεφθεί στη συμφωνία με τους
εταίρους η χρονική παράταση του χρόνου λήξης των
έργων που χρηματοδοτούνται από το προηγούμενο
ΕΣΠΑ και η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Αν δεν δοθεί παράταση, επισημαίνει η ΚΕΔΕ ,υπάρχει
κίνδυνος να χαθούν κονδύλια πολλών εκατομμυρίων
ευρώ, να ακυρωθούν ή να μην προλάβουν να ολοκληρ-
ωθούν έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και να αναγκαστεί
η χώρα να επιστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. 

Τέλος η ΚΕΔΕ εκφράζει την αντίθεσή της με την αλλα-
γή του φορολογικού καθεστώτος στα νησιά.

Ούριος άνεμος πνέει
για την αιολική ενέρ-

γεια στην Ελλάδα

Ανεμογεννήτριες από το νέο Αιολικό Πάρκο της
Αργολίδας, στην περιοχή Διδύμων της επαρχίας
Ερμιονίδας το οποίο εγκαινίασε ο υπουργός

Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας Παρασκευή 21 Οκτω-
βρίου 2005 . Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο Αιο-
λικό Πάρκο της Περιφέρειας Πελοποννήσου . ΑΠΕ /

Η αιολική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
μπορούν να αποτελέσουν λύση για την απομάκρυνση
από τον άνθρακα, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στις
ώρες αιχμής.

Σήμερα ο άνεμος που πνέει για την αιολική ενέργεια
στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία, ούριος.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Στατιστικής της
αιολικής ενέργειας για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανα-
κοινώθηκαν από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιο-
λικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).Η συνολική καθαρή αιολικής
ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ξεπέρασε τα
2.000MW στις 26 Απριλίου 2015. Η ανεμογεννήτρια που
πάτησε το όριο των 2.000MW συνδέθηκε από την εταιρ-
εία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην θέση Μαυροβούνι του
Δήμου Τανάγρας στη Βοιωτία. Το ορόσημο των 2.000MW
είναι μεν θετικό, βρίσκεται όμως μόλις στο 50% του εθνι-
κού στόχου για το 2014.Η ΕΛΕΤΑΕΝ χαρακτηρίζει ως
«αδικαιολόγητη»την υστέρηση στην ανάπτυξη της αιολι-
κής ενέργειας και επισημαίνει ότι μαζί με τα μικρά υδρο-
ηλεκτρικά είναι η πιο φθηνή πράσινη μορφή ενέργειας.
Κυρίως όμως διαψεύδει την άποψη που κατά καιρούς
εκφράζεται ότι ο στόχος ΑΠΕ του 2020 έχει επιτευχθεί
από το 2014.Συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015
συνδέθηκαν στο δίκτυο 103 MW νέας αιολικής ισχύος και
απεγκαταστάθηκαν 440 kW. H εξαμηνιαία αυτή επίδοση
είναι πολύ κοντά στη συνολική ισχύ που είχε εγκατα-
σταθεί σε ετήσια βάση καθ' όλο το 2014 (113MW), αλλά
και το 2013 και το 2012. Πέραν αυτών βρίσκονται υπό
κατασκευή ή έχουν ήδη συμβολαιοποιηθεί νέα αιολικά
πάρκα συνολικής ισχύος 198 MW.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2015 οι νέες επενδύσεις αιολικών πάρκων στην
Ελλάδα διατήρησαν τη δυναμική που είχαν αποκτήσει
κατά το κλείσιμο του 2014. Το σύνολο της αιολικής ισχύος
που κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 είναι σε εμπορική
ή δοκιμαστική λειτουργία προσεγγίζει τα 2081,5 MW.
Δηλαδή καταγράφεται αύξηση σε ποσοστό 5,2% σε
σχέση με το τέλος του 2014.
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Γιέγκερ: Πιθανή επιλογή η
επιμήκυνση των δανείων

στήριξης, αλλά και τα IOUs

Οεκπρόσωπος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παρα-
δέχτηκε επίσης πως η χρήση υποσχετικών
(IOUs) – παράλληλου νομίσματος δηλαδή –

είναι μια πιθανή λύση ώστε η Ελλάδα να πληρώσει τις
εσωτερικές υποχρεώσεις της.

Η Γερμανία παίρνει πολύ σοβαρά τις εκτιμήσεις του
ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος και βλέπει ως πιθανή επιλογή

την επιμήκυνση των δανείων στήριξης για την Ελλάδα,
δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, Μάρτιν Γιέγκερ.

Ο κ. Γιέγκερ διευκρίνισε πάντως η επέκταση διάρκειας
του ελληνικού χρέους δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη,
καθότι διαφορετικά θα πρόκειται για πλάγιο «κούρεμα».
Τόνισε δε πως το Βερολίνο εξακολουθεί να πιστεύει πως
η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μπορεί να διασφα-
λιστεί μέσω δημοσιονομικών αλλαγών, διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης.

Υπογράμμισε επίσης πως όλα τα κράτη-μέλη της ευρ-
ωζώνης έχουν δεσμευθεί με την υπογραφή τους πως το
«κούρεμα» χρέους δεν είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές
συνθήκες και τους κανόνες.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γιέγκερ παραδέχτηκε πως η χρήση
υποσχετικών (IOUs) – παράλληλου νομίσματος δηλαδή
– είναι μια πιθανή λύση ώστε η Ελλάδα να πληρώσει τις
εσωτερικές υποχρεώσεις της. Η δήλωση αυτή έρχεται
στον απόηχο του πολύκροτου δημοσιεύματος της
«Haldelsblatt» πως ο κ. Σόιμπλε κατέθεσε πρόταση για
IOUs στο τελευταίο Eurogroup.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, ο κ. Γιέγ-
κερ απέρριψε τις καταγγελίες κατά του κ. Σόιμπλε όσον
αφορά το ρόλο του στην ελληνική κρίση, τονίζοντας πως
ο γερμανός ΥΠΟΙΚ έχει εργαστεί ακούραστα για μια καλή
λύση και δεν είναι «προβοκάτορας».

Υπογράμμισε επίσης πως η Γερμανία δεν είναι απομο-
νωμένη στην Ευρώπη.

Προσέθεσε πως οι διαπραγματεύσεις για χρηματοδότ-
ηση-γέφυρα της Ελλάδας συνεχίζονται και εξετάζονται
διάφορες επιλογές, λίγη ώρα αφότου η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή εισηγήθηκε δάνειο 7 δισεκ. ευρώ από τον μηχανι-
σμό EFSM.

Σπιτική κουζίνα για όλους
στον Δήμο Ιλίου

Το ανθρώπινο πρόσωπο
στην πράξη

ΟΔήμος Ιλίου ενισχύει το δίκτυο των Κοινωνικών
του Δομών θέτοντας σε λειτουργία από την
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 τη «Σπιτική Κουζίνα»,

μία ακόμη κοινωνική δράση που σκοπό έχει, αυτή τη

δύσκολη συγκυρία, να προσφέρει καθημερινά γευστικό
και ποιοτικό φαγητό σε όλους, σε χαμηλή τιμή, συμβάλ-
λοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής και την ανακούφιση
των ανθρώπων από τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομά-
δων. Παράλληλα, μέρος των γευμάτων θα διατίθενται
δωρεάν στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών
του Δήμου Ιλίου. 

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
12:00 έως 16:00 η «Σπιτική Κουζίνα» του Δήμου Ιλίου θα
προσφέρει φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, με 2,5€ στο
σημείο διανομής που βρίσκεται στο χώρο στάθμευσης
του Δημαρχείου Ιλίου, στην οδό Χρυσηίδος. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικής κοινωνικής σημασίας
πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου που υλοποιείται με αίσθ-
ημα ευθύνης στο πνεύμα της έμπρακτης αλληλεγγύης
προς τους συνανθρώπους μας, σε μια εποχή δυσμενών
κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.

Ανατιμήσεις στα τυπο-
ποιημένα τρόφιμα φέρ-
νει η αύξηση του ΦΠΑ
Ανατιμήσεις σε δεκάδες κατηγορίες τυποποιημένων τρο-

φίμων στα ράφια των σούπερ μάρκετ φέρνει η μετάταξη
τους στο συντελεστή ΦΠΑ 23% από 13%, ενώ για τον

ίδιο λόγο αυξήσεις τιμών θα σημειωθούν στα εισιτήρια των
μέσων μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα δεκάδες άλλες κατηγο-
ρίες τροφίμων, κυρίως φρέσκων, παραμένουν στον συντελεστή
ΦΠΑ 13% και οι τιμές τους θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Ζαχαρώδη, αναψυκτικά, χυμοί, κονσέρβες, σοκολατοειδή, ο
καφές και τα σπορέλαια, τα βούτυρα και οι μαργαρίνες, τα τυπο-
ποιημένα ψωμιά και οι υπηρεσίες εστίασης αλλά και τα δίδακτρα
των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών
όπως και οι υπηρεσίες επισκευής κατοικιών μετατάσσονται στον
υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ 23% από 13% σήμερα με αποτέλε-
σμα να σημειωθούν αυξήσεις της τάξης του 8% στην τελική τους
τιμή. Αυξήσεις θα σημειωθούν και σε όλα τα εισιτήρια των μέσων
μαζικής μεταφοράς καθώς μετατάσσονται και αυτά στον συντε-
λεστή 23%. Πρόκειται για την τιμή του ενιαίου εισιτηρίου για
μετακινήσεις με λεωφορεία, μετρό, τραμ και την τιμή της
μηνιαίας κάρτας ενώ αντίστοιχα θα επηρεαστούν τα κόμιστρα
των ταξί, τα εισιτήρια των τρένων και τα αεροπορικά εισιτήρια
εσωτερικού όπως και των ΚΤΕΛ.

Εταιρεία ζητά αποζημίωση
20.000 ευρώ για καθυστέρηση

απονομής δικαιοσύνης

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε τεχνι-
κή εταιρεία
και ζητά

από το Ελληνικό
Δημόσιο να της
καταβάλει το ποσό
των 20.000 ευρώ,
ως δίκαιη ικανο-
ποίηση για την
ηθική βλάβη που
υπέστη, καθώς τα
δικαστήρια χρειά-
στηκαν 19 χρόνια και 6 μήνες για να εκδώσουν τελεσίδικη
απόφαση επί της προσφυγής που είχε καταθέσει.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών χρειάστηκε
2,5 χρόνια για να εξετάσει την προσφυγή της τεχνικής
εταιρείας και το Συμβούλιο της Επικρατείας χρειάστηκε
μετά από 19 αναβολές που δόθηκαν από τους δικαστές,
16 χρόνια, δύο μήνες και 9 ημέρες για να εκδώσει
τελεσίδικη απόφαση.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το 1998, μετά από 2,5
χρόνια, εξέδωσε την απόφασή του επί της προσφυγή της
τεχνικής εταιρείας, και στην συνέχεια, το ίδιο έτος, κατέθ-
εσε στο ΣτΕ αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης.

Στο ΣτΕ προσδιορίστηκε η συζήτηση της αναίρεσης την
5η Δεκεμβρίου 2001 και έκτοτε λόγω κωλύματος των
συμβούλων Επικρατείας και χωρίς ποτέ να ζητηθεί από
την πλευρά της εταιρείας η αναβολή εκδίκασης, δόθηκαν
19 αναβολές. Τελικά η προσφυγή συζητήθηκε στις 2
Μαΐου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε την 29η Δεκεμ-
βρίου 2014.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει «συγκλονιστικά υπερβολικό και
μη εύλογο» το διάστημα που χρειάστηκε το ΣτΕ μετά από
16 αναβολές να εκδώσει την απόφασή του, και επικα-
λούμενη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθ-
ρώπου για ταχεία δίκη, αλλά και την νομολογία του Ευρ-
ωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφ-
ωνα με την οποία δεν δικαιολογούνται πάνω από τρις
αναβολές στην ίδια υπόθεση, ζητεί 20.000 ευρώ για την
ηθική βλάβη που υπέστη.

Επίσης, η εταιρεία αναφέρει ότι η τεράστια αυτή καθυ-
στέρηση έκδοσης της δικαστικής απόφασης, δεν ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις της εύλογης διάρκειας της δίκης,
όπως προβλέπει ο νόμος 4055/2012, αλλά ούτε καλύπτει
τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ για λογική προθεσμία έκδοσης
των δικαστικών αποφάσεων.

Τέλος, η εταιρεία σημειώνει για τη μεγάλη αυτή καθυ-
στέρηση δεν ευθύνεται η ίδια, αλλά ούτε έχει κανένα
μερίδιο συμμετοχής στην καθυστέρηση αυτή - και έτσι
ζητεί το εν λόγω ποσό, λόγω της παραβίασης του
δικαιώματός της σε ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.

ΙΚΑ: Συστήνονται κλιμάκια ελέγχου
κατά της αδήλωτης εργασίας

Ειδικά κλιμάκια ελέγχου για την αντιμετώπιση
της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης
εργασίας συγκροτούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με

απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής
Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη.

Τα συνεργεία ελέγχου συγκροτούνται από τρεις
τουλάχιστον υπαλλήλους ώστε να διασφαλίζεται η
αρτιότητα των ελέγχων και θα αποτελούνται από
υπαλλήλους των περιφερειακών υποκαταστημάτων
του Ιδρύματος.

Τα κλιμάκια θα μπορούν να αναπτύσσουν το ελεγ-
κτικό τους έργο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
της χώρας εκτός από την περιοχή στην οποία υπά-
γεται το υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο
υπηρετούν.

Οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα διενερ-
γούνται οι έλεγχοι καθορίζονται με βάση κριτήρια επικινδυνότητας όπως είναι:

α) Περιοχές με ένταση απασχόλησης στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.
β) Περιοχές όπου λόγω της διοικητικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Ιδρύματος δεν λειτουργούν πλέον

ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ασφαλιστικές Περιοχές Παραρτημάτων και Υποκαταστημάτων που τελούν υπό
καθεστώς αναστολής λειτουργίας). γ) Ασφαλιστικές Περιοχές Υποκαταστημάτων για τα οποία παρατηρείται υστέρηση
στην καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με την περίοδο 2011-2013.
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Μεγάλη πτώση στις δημοφιλείς σχολές, καταπον-
τισμός σε κάποιες σχολές της περιφέρειας
όπου αναμένεται να υπάρξουν ακόμη και κενές

θέσεις, αλλά και μικρή άνοδος στις σχολές που κινούνται
στα 11.000 με 13.000 μόρια.

Απομένουν δύο ημέρες για τη λήξη της προθεσμίας της
κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων από τους
υποψηφίους κι ενώ οι οικονομικές εξελίξεις και η νέα, πιο
αυστηρή ρύθμιση για τις μετεγγραφές οδηγούν πολλούς
από αυτούς σε αναθεωρήσεις των επιλογών των επι-
λογών τους και αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Αστάθμητοι παράγοντες, όπως είναι το κλείσιμο των
τραπεζών, δημιουργούν καινούργια δεδομένα στις επιλο-
γές των υποψηφίων. «Πάρα πολλοί υποψήφιοι αλλάζουν
το μηχανογραφικό τους διότι οι οικογένειες νιώθουν ότι
δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά σε
σπουδές σε άλλη πόλη και πιέζουν τα παιδιά να αλλάξουν
το μηχανογραφικό τους και να δηλώσουν σχολές μόνο
στην πόλη τους κάνοντας σημαντικές υποχωρήσεις στο
αντικείμενο σπουδών» επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο
αναλυτής Στρατής Στρατηγάκης.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι και-
νούργιο. Πρωτοπαρατηρήθηκε το 2011 όταν είχαν εισαχθ-
εί 54 υποψήφιοι σε περιζήτητες σχολές του πολυτεχνείου
της Ξάνθης και δεν πήγαν ποτέ να εγγραφούν ακριβώς
επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να σπουδά-
σουν σε άλλη πόλη από αυτή που ζούσαν οι οικογένειές
τους. «Δεν αποκλείεται το φαινόμενο αυτό να παρουσια-
στεί φέτος σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και να έχουμε πολ-
λές κενές θέσεις» εκτιμά.

Πάντως, η έκταση του φαινομένου δεν μπορεί να ποσο-
τικοποιηθεί, ώστε να βγουν απολύτως ασφαλή συμπερά-
σματα για το ύψος των βάσεων εισαγωγής στις λεγόμενες
«μικρομεσαίες» σχολές όπου εισάγεται και ο μεγάλος
όγκος των υποψηφίων. «Ξέρουμε ότι πολλοί υποψήφιοι

θα αποφύγουν να δηλώσουν
σχολή σε άλλη πόλη. Αλλά
πόσα θα είναι αυτά δεν μπορ-
ούμε να ξέρουμε» εξηγεί ο
κ.Στρατηγάκης.

Αν η οικονομική ανασφάλεια
είναι ο ένας αστάθμητος παρά-
γοντας στις επιλογές των
υποψηφίων, ο άλλος είναι η
νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφ-
ές που ψηφίστηκε ως τροπολογία στο νόμο για την
ιθαγένεια. Η δραστική μείωση των μετεγγραφών ανα-
μένεται να οδηγήσει σε ιλιγγιώδη πτώση τις βάσεις
περιφερειακών σχολών τις οποίες πέρυσι οι υποψήφ-
ιοι χρησιμοποίησαν ως «πάτημα» για να επιτύχουν τη
μετεγγραφή τους σε σχολές της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών της Κοζάνης όπου οι
βάσεις ανέβηκαν πέρυσι κατά 1.960 μόρια επειδή
δηλώθηκε από πολλούς υποψήφιους που πληρούσαν
τα κοινωνικά κριτήρια (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ).

Αντίθετα, όμως, στις δημοφιλείς σχολές των μεγά-
λων πανεπιστημίων ο παράγοντας που θα επηρεάσει
τις βάσεις είναι σταθμισμένος και ένας: οι επιδόσεις
των υποψηφίων στις εξετάσεις. Συνεπώς, η μεγάλη
δυσκολία των θεμάτων είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει και
μεγάλη πτώση των βάσεων στις ιατρικές, τις νομικές και
τις πολυτεχνικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, η
Ιατρική της Αθήνας θα κινηθεί ανάμεσα στα 19.000 και τα
19.050 μόρια, η Νομική της Αθήνας θα κινηθεί περί τα
18.500, ενώ στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί και η Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ. Στα 18.070
μόρια αναμένεται να κινηθεί η Ιατρική Αλεξανδρούπολης

καταγράφοντας πτώση 600 μορίων. Στη Νομική Κομοτ-
ηνής αναμένεται πτώση 700 μορίων (17.550 μόρια), ενώ
400 με 500 μόρια θα είναι η πτώση στις Πολυτεχνικές
Σχολές.

Γενικά, η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται να καταγραφεί
στις σχολές του πρώτου πεδίου, ενώ μικρότερη θα είναι
στα υπόλοιπα πεδία. Από την άλλη πλευρά, στις χαμηλό-
βαθμες σχολές (11.000 με 13.000 μόρια) της τεχνολογι-
κής και της θετικής κατεύθυνσης δεν αποκλείεται να κατα-
γραφή μικρή άνοδος.

Ο γενικός χάρτης των
βάσεων για τις σχολές
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Γ. Πανούσης: Κάποιοι σχεδιάζουν
«επανάσταση» επί άλλου πλανήτη

Σφοδρή κριτική στα
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που
αντιδρούν στην υπο-

γραφή συμφωνίας Κυβέρν-
ησης - Ε.Ε. ασκεί με νέο άρθρο
του στην ιστοσελίδα “Ανοικτό
Παράθυρο” ο αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης.
Μετά από αρκετές ημέρες
“σιωπής” ο αναπληρωτής υπο-
υργός επιτίθενται στους αντι-
δρώντες εντός του ΣΥΡΙΖΑ
γράφοντας ότι «το 80% του
ελληνικού λαού θέλει να μείνει στο ευρώ αλλά κάποιοι λουδίτες σχεδιάζουν “επανάστα-
ση” επί άλλου πλανήτη». Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς σε προβεβλημένους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πανούσης αναφέρει στο άρθρο του: «παρασυρμένοι από
καλοβολεμένους, βαθιά συστημικούς διανοούμενους της Ευρώπης και των ΗΠΑ αλλά κι
από τη διπολική διαταραχή και την υφέρπουσα κατάθλιψη ενός λαού που τώρα συνειδ-
ητοποιεί ότι δεν είναι περιούσιος, ορισμένοι αυτοαναγορεύονται σε ντεσπεράντος εσω-
στρεφούς ιδεοληπτικής αυταρέσκειας»...

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο παρέμβαση του κ. Πανούση στην ιστοσελίδα “Ανοικτό
Παράθυρο”.

“Η δαμόκλεια «πολιτική ηθική» και «καθαρότητα» των μη-ευρωπαϊστών αριστερών
μελών του ΣΥΡΙΖΑ σκόρπισε εν μία νυκτί σε μια προφανώς αντι-δεοντολογική, αντι-ηγε-
τική και εν τέλει τυφλή ανυπακοή στην ίδια τη λαϊκή εντολή (που τόσο την επικαλούνται
όταν τους βολεύει).

Το 80% του ελληνικού λαού θέλει να μείνει στο ευρώ αλλά κάποιοι λουδίτες σχεδιά-
ζουν «επανάσταση» επί άλλου πλανήτη.

Παρασυρμένοι από καλοβολεμένους, βαθιά συστημικούς διανοούμενους της
Ευρώπης και των ΗΠΑ αλλά κι από τη διπολική διαταραχή και την υφέρπουσα κατάθ-
λιψη ενός λαού που τώρα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι περιούσιος, ορισμένοι αυτοανα-
γορεύονται σε ντεσπεράντος εσωστρεφούς ιδεοληπτικής αυταρέσκειας.

Σαν τις ρώσικες μπαμπούσκες είναι (απο)κλεισμένοι μέσα στα μαρξικά τσιτάτα, που
είναι κλεισμένα μέσα στην προ-παγκοσμιοποίησης εποχή, που είναι κλεισμένα σε
κορώνες αμφιθέατρου, που είναι κλεισμένα σε συσχετισμούς κουκιών και τάσεων, που
είναι κλεισμένα σε…

Τί επικαλούνται ως έσχατο επιχείρημα; Την υπερηφάνεια του λαού.
Αναρωτιέμαι αν η εθνική (και η προσωπική) αξιοπρέπειά τους δεν είχε καθόλου θιγεί

την εποχή της αστακομακαρονάδας, της ανομίας, της ατιμωρησίας, των λαμογιών, της
εύκολης ζωής, της αναξιοκρατίας;

Τώρα αντιληφθήκανε ότι ζούσαμε (κι ευημερούσαν μερικοί ακόμα και «συνοδοιπόρ-
οι») ως τριτοκοσμική χώρα κι ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι συμβατός με τη σύγχρονη
ευρωπαϊκή δημοκρατία;

Εξακολουθούμε να θέλουμε να είμαστε και «αριστεροί» αλλά να παίρνουμε φακελάκι,
και οικολόγοι αλλά να χτίζουμε αυθαίρετο, και συνειδησιακά ανεξάρτητοι αλλά να «ρουφ-
άμε» το Κράτος.

Δεν υπάρχει σωτηρία. Ούτε προς τα μπρος ούτε προς τα πίσω. Μόνο προς τα
«μέσα» μπορεί να γίνει το θαύμα. Να ανα-γνωρίσουμε τον κακό εαυτό μας, να τον αλλά-
ξουμε, να πείσουμε εαυτούς και αλλήλους πως δεν υπάρχει πλέον ο παλαιός έλληνας,
ότι η Δημοκρατία έχει κανόνες και όρια, ότι η ιδεοληψία δεν είναι τρόπος διακυβέρνησης.

Κι όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα.
Γιατί πίσω από την πόρτα της Ιστορίας δεν κρύβεται κάποιος «δόλιος αλλοδαπός»

αλλά η εθνική καταστροφή. Αν κάτι τέτοιο αφήσουμε να γίνει τότε πια δεν θα υπάρχουν
νικητές και νικημένοι, μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί αλλά μόνον το Χάος.

Ένα Χάος για το βάθος και το σκότος του οποίου θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, αλλά
αυτό δεν θάχει καμία σημασία.

Υ. Γ.: Πότε θα πάψουν οι αριστεροί να δολοφονούν την Αριστερά στο όνομα της «καθ-
αρής αριστεροσύνης»; (που μόνον ορισμένοι – εξ επιφοιτήσεως του Μαρξ; –
κατέχουν)».

Άνθρωπος του Βαρουφάκη
μπλοκάρει έσοδα 260 εκ. ευρώ

Έσοδα ύψους 260
εκατ. ευρώ στερούν
από το ελληνικό

Δημόσιο, οι –τουλάχιστον –
περίεργοι χειρισμοί της νέας
διοίκησης της Επιτροπής Παιγ-
νίων (ΕΕΕΠ) του υπουργείου
Οικονομικών. 

Ο εκλεκτός του πρώην υπο-
υργού Οικονομικών Γιάννη
Βαρουφάκη, νέος πρόεδρος
της ΕΕΕΠ Αντώνης Στερ-
γιώτης, γνωστός στην αγορά
παίγνιων από την θητεία του
στο καζίνο Λουτρακίου, αποφάσισε λίγες μόλις μέρες πριν την λειτουργία των παιγ-
νιομηχανημάτων VLTs από τον ΟΠΑΠ να αλλάξει όλο τον κανονισμό.

Οι αλλαγές που αποφάσισε με διαδικασίες εξπρές ο νεοτοποθετηθής πρόεδρος κατέ-
στησαν στην πράξη την επένδυση του ΟΠΑΠ οικονομικά μη βιώσιμη και αδύνατον να
υλοποιηθεί , με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να ανακοινώσει την αναστολή του έργου.

Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τις προδιαγραφές που όπως λένε παράγοντες της αγο-
ράς ισχύουν σε άλλες χώρες έθεσε πρόσθετες, αποτρεπτικές προϋποθέσεις για την
έκδοση της σχετικής άδειας παίκτη και την προσέλκυση παικτών, μετέβαλλε το ωράριο
λειτουργίας των καταστημάτων και το χρόνο συμμετοχής των παικτών. Παράλληλα
άλλαξε και συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές όπως για παράδειγμα την προβ-
λεπόμενη συμπεριφορά των παικτών δημιουργώντας την ανάγκη αλλαγών στο τεχνο-
λογικό σύστημα οι οποίες με τις πιο μετριοπαθείς προβλέψεις θα χρειαστούν πάνω από
έναν χρόνο για να γίνουν.

Με τις αλλαγές και τις τεχνικές προδιαγραφές τους «τινάζοντας στον αέρα» στην
πράξη όλο τον σχεδιασμό εγκατάστασης τους, καθώς και την προσδοκία σημαντικών
για τον προϋπολογισμό εσόδων τα οποία για την επόμενη διετία εκτιμάται ότι θα ξεπε-
ρνούσαν τα 260 εκ. ευρώ. Τα εν λόγω έσοδα θα προέρχονταν από την φορολόγηση των
VLTs με συντελεστή 30% στα μικτά έσοδα. Επιπλέον, χάνονται δεκάδες εκατομμύρια για
την αγορά από την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία τους, από την μίσθωση
των νέων καταστημάτων και την διαφημιστική προβολή τους.

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ έχει αποκτήσει, έναντι τιμήματος 560 εκατ. ευρώ, την αποκ-
λειστική χρήση για 10 χρόνια 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Γιατί «παλιώνει» το νερό;

Το νερό που μένει για ώρες σε θερμοκρασία δωματίου αποκτά δυσάρεστη γεύση και μυρ-
ωδιά. Η επιστημονική συνεργάτης του io9, Έσθερ Άρκελ μας εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό.

Κάθε φορά που πίνουνε νερό από ποτήρι, εισάγουμε στο υγρό μικρόβια από τα χείλη και το
σάλιο μας. Μάλιστα όσο περισσότερο χρόνο μένει εκτεθειμένο εκτός ψυγείου το νερό, προστίθεν-
ται σε αυτό «σωματίδια σκόνης που αιωρούνται στον αέρα» ενώ με την αύξηση της θερμοκρασίας,
αυξάνεται και ο μικροβιακός πληθυσμός. 

Τόσο το νερό της βρύσης όσο και το εμφιαλωμένο νερό περιέχει χαμηλά επίπεδα χλωρίου για
τον έλεγχο των μικροοργανισμών. Όμως τα χημικά αυτά κρατούν για μία, το πολύ δύο ημέρες πριν
αρχίσει η δράση τους να υποχωρεί. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και τα κλειστά μπουκάλια
νερού έχουν ημερομηνία λήξης καθώς το πλαστικό των μπουκαλιών και οι χημικές ενώσεις του
περιβάλλοντος επηρεάζουν, αργά, τη σύστασή του υγρού.

Καθώς το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο «εκτεθειμένο» νερό, σχηματίζεται ανθρακικό οξύ
που αλλοιώνει τη γεύση του. Ουσιαστικά μετά από μερικές ώρες, πίνουμε μία «ελαφριά όξινη
βροχή»,σχολιάζει η Άρκελ. Παρά την δυσάρεστη οσμή του ωστόσο, το νερό «μίας ημέρας» είναι
απολύτως ασφαλές για τον οργανισμό. «Πιο επικίνδυνο είναι να μοιραζόμαστε ποτήρια με άλλο-
υς».
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Lost in space no 2: Νέο σκληρό μήνυμα από
Μάρδα κατά Λαφαζάνη και «δραχμιστών»

Από πού συνάγεται ότι θα βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
εξαιτίας των υποτιμήσεων /

διολισθήσεων της νέας δραχμής;»,
αναρωτιέται με νέα ανάρτησή του στο
Facebook ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, δίνοντας
σκληρή απάντηση στον Παναγιώτη
Λαφαζάνη για το σχέδιο του να
χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικών της
Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη μεταβατική
περίοδο μέχρι την επιστροφή σε εθνικό
νόμισμα.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Μάρδα:

«Σε συνάντηση που έγινε σε ξενοδοχείο
των Αθηνών της «Αριστερής Πλατφόρμας» ο
κος Λαφαζάνης και οι πέριξ αυτού
δραχμιστές διατύπωσαν διάφορες απόψεις
αναφορικά με την επιστροφή της χώρας στη
δραχμή. Λόγω έλλειψης ενός γραπτού
κειμένου αρκούμαστε στα όσα έχουν
διαρρεύσει στο πλαίσιο των σχετικών
ρεπορτάζ.

»Ακούστηκε λοιπόν ότι κατά τη διαδικασία
επιστροφής στη δραχμή, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για πληρωμή μισθών και
συντάξεων, τα 20 περίπου δις ευρώ που
βρίσκονται στις αποθήκες της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) και ανήκουν φυσικά στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Υποθέτουν οι υποστηρικτές τέτοιων λύσεων
ότι η ΕΚΤ θα μείνει απαθής αν κάτι τέτοιο πράγματι συμβαίνει, κάτι φυσικά που δεν είναι
αληθές. Η απάντηση της ΕΚΤ θα είναι απλή:

»Αν πράγματι χρησιμοποιήσουμε τα υποτιθέμενα 20 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε
κάποιες αποθήκες της ΤτΕ, την επόμενη ημέρα η ΕΚΤ θα αρχίσει να τυπώνει νέα
χαρτονομίσματα για την υπόλοιπη ΕΕ, ακυρώνοντας στην πράξη τα ευρώ που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Οπότε οι Έλληνες θα έχουν στα χέρια τους απλά σκουπίδια!
Βέβαια όλα τα παραπάνω δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, από
τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η παρακταθήκη των 20 δις της ΕΚΤ στην ΤτΕ. Στην
περίπτωση αυτή, τα διαβόητα 20 δις ευρώ είναι απλά τίτλοι του Δημοσίου, που οφείλει
το κράτος σε Ταμεία, Οργανισμούς κ.λπ.

»Άλλες ερωτήσεις και δεν είναι οι μόνες φυσικά: Τις εισαγωγές μας θα τις
πληρώνουμε με δραχμές; Και τέλος, από πού συνάγεται ότι θα βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εξαιτίας των υποτιμήσεων / διολισθήσεων της νέας
δραχμής; Μήπως από το παρελθόν της δραχμής και την χρόνια απαξίωσής της,
εξελίξεις που δείχνουν άλλα από αυτά που υποστηρίζουν οι δραχμιστές»;

Προ ημερών, ο κ. Μάρδας είχε εκφραστεί και πάλι με σκληρά λόγια κατά των
βουλευτών που απείχαν ή δήλωσαν «παρών» κατά την ψηφοφορία της Βουλής, την
περασμένη Παρασκευή, για την εξουσιοδότηση της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις
με τους δανειστές. Σε άλλη ανάρτηση του στο Facebook, που έφερε και πάλι τον τίτλο
«Lost in space», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών έστρεφε τα πυρά του κατά της
προέδρου της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον υπουργό ΠΑΠΕΝ, Παναγιώτη
Λαφαζάνη, αλλά και σε όσους απείχαν από την ψηφοφορία, τονίζοντας ότι «γοητεύονται
-τουλάχιστον- από την αίσθηση της ρήξης».

Το πρώτο μήνυμα του κ. Μάρδα είχε ως εξής: «Lost in space...είναι το ελάχιστο που
μπορεί να πεί κάποιος για την Ζωή τον Λαφαζάνη και τους πέριξ αυτών που απήχαν
στην ουσία από την ψηφοφορία στη Βουλή. Γοητεύονται -τουλάχιστον- από την αίσθηση
της ρήξης, που εισάγει η πρακτική τους, ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΕΕ, θεωρώντας
τους εαυτούς τους κάτι ανάμεσα στη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Γκουεβάρα. Η άγνοια
του μέγεθους της καταστροφής τους δίνει έναν αέρα πολέμου… Απομένουν τα
συνθήματα και τα τοτέμ του πολέμου για να ολοκληρωθεί η τραγωδία, που με πάθος

Μπαράζ μετατάξεων και
προσλήψεων στο Δημόσιο

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Περισσή σπουδή φαίνεται να επιδεικνύει η κυβέρνηση ως προς την
μεγέθυνση του κράτους, μιας και κατά το τελευταίο διάστημα οι υπο-
υργικές αποφάσεις πρόσληψης, μετάταξης ή επιστροφής από διαθε-

σιμότητα στο Δημόσιο υπαλλήλων αυξάνονται και πληθύνονται. Αποκορύφωμα
της τακτικής αυτής υπήρξαν οι μετατάξεις δεκάδων υπαλλήλων από το Ταμείο
Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), που έχει καταργηθεί, στη Γενική Γραμματεία του
υπουργείου Υποδομών. Πρόκειται για σειρά δεκάδων μετατάξεων καθεμία από
τις οποίες επιφέρουν δαπάνη 15.424 ευρώ για το 2015 και 26,4 χιλιάδες ευρώ
για κάθε επόμενο έτος.

Όλες φέρουν την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Χρήστου Σπίρτζη
και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ στις 10 Ιουλίου.

Στη ΣΤΑΣΥ

Ταυτόχρονα, με κοινή απόφαση του κ. Σπίρτζη και του αναπληρωτή υπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργου Κατρούγκαλου χορηγείται σύμφωνη
γνώμη για την εφαρμογή απόφασης της ΣΤΑΣΥ με την οποία επαναφέρονται
στην εταιρεία οι 257 πρώην συμβασιούχοι της ΑΜΕΛ.

Η ενέργεια αυτή έρχεται να διαδεχτεί την υπόσχεση που είχε δώσει την 1η
Ιουλίου ο Αν. Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Κατρούγκαλος, σε
συγκέντρωση υπέρ του "όχι” στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υποδομών σε
εργαζόμενους του υπουργείου Μεταφορών, ότι άμεσα θα υπογραφεί η απόφα-
ση για την πρόσληψη περίπου 230 υπαλλήλων στην ΣΤΑΣΥ.

Πρόκειται για την τροπολογία που ψήφισαν τα Χριστούγεννα του 2014 όλα τα
κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και οι ΑΝΕΛ και η
οποία προέβλεπε την επιστροφή των πρώην εργαζομένων της ΑΜΕΛ. Στο
πλαίσιο αυτό, εξάλλου, τρέχει η πρόσκληση της ΣΤΑΣΥ  "βάσει της οποίας οι
εργαζόμενοι της πρώην ΑΜΕΛ των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου έληξε από 01.01.2010 έως και 31.12.2010, εφόσον επιθ-
υμούν να ενταχθούν σε κενές υφιστάμενες οργανικές θέσεις των υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης της "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.", να υποβάλουν σχετική αίτηση,
μέχρι 21.08.2015”.

Ακόμη, με παλαιότερη απόφαση του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά
επανέρχεται από την εφεδρεία αριθμός υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κρα-
τικών εταιρειών και φορέων.

Ενστάσεις

Όπως σημειώνουν παράγοντες της δημόσιας διοίκησης στο Capital.gr οι
συγκεκριμένες μετατάξεις και επαναπροσλήψεις δεν προκαλούν εύλογα ερω-
τήματα μόνον λόγω της χρονικής συγκυρίας κατά την οποία πραγματοποι-
ούνται. Αλλά και επειδή "δεν έχει υπάρξει μελέτη αξιολόγησης αναγκών σε
προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, τη στιγμή που μόλις τον περασμένο
Νοέμβριο η κυβέρνηση από κοινού με την τρόικα προχώρησε σε συνενώσεις
οργανισμών, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα όρια στελέχωσης”.

Όπως τέλος, σημειώνουν στελέχη της δημόσιας διοίκησης των επαναπρο-
σλήψεων και των μετατάξεων θα έπρεπε τουλάχιστον να είχε προηγηθεί απο-
στολή εγκυκλίου προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την λεπτομερή καταγραφή
των αναγκών τους σε προσωπικό.

Όλα αυτά όταν ακόμη είναι νωπή η μελάνη της υπογραφής που έβαλε η
κυβέρνηση στο κείμενο συμφωνίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανεξα-
ρτητοποίηση της δημόσιας διοίκησης από κομματικές πρακτικές...
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ΓΑΜΟΣΓΑΜΟΣ
O Κρεζίας Ευστάθιος του Σπυρίδωνα και της Μαρίας το γένος Καρβούνη
κάτοικος Ασπροπύργου και η Τσάκουλη Σταυρούλα του Γεωργίου και της

Ευαγγελίας το γένος Θεολογίτη κάτοικος Μάνδρας, πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ασπροπύργου

ΓΑΜΟΣΓΑΜΟΣ
Ο Αναστασιάδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας το γένος Συμεωνίδου γεννηθείς

στη Νίκαια κάτοικος Ασπροπύργου, και η Δουλγαρίδου Ελένη του Χριστόφορου και της Μέλ-
λη το γένος Καρακασίδου, γεννηθείσα στο Αμπινσκ Κρασνονταρ Ρωσιας, κάτοικος Ασπρ-
οπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Κανάλας

στα Άνω Λιόσια

Με ευρύτατη πλειοψηφία πέρασε η συμφ-
ωνία για την Ελλάδα από τη γαλλική Βουλή

Ησυμφωνία πέρα-
σε με ευρύτατη
πλειοψηφία, με

412 ψήφους υπέρ έναντι
μόλις 69 κατά. Απείχαν ή
απουσίασαν 49 βουλευτές.

Υπερψηφίστηκε από τη
γαλλική Εθνοσυνέλευση η
συμφωνία της Συνόδου
Κορυφής για τρίτο πρόγρ-
αμμα στήριξης της Ελλά-
δας.

Η συμφωνία πέρασε με
ευρύτατη πλειοψηφία, με
412 ψήφους υπέρ έναντι μόλις 69 κατά. Απείχαν ή απουσίασαν 49 βουλευτές.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς 
Η ψήφος των γάλλων βουλευτών ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των τελικών δια-

πραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών για την υπογραφή του νέου προ-
γράμματος βοήθειας, ύψους 82 έως 86 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πλην της γαλλική Εθνοσυνέλευσης, τη συμφωνία θα πρέπει να προ-εγκρίνουν και
άλλα εθνικά κοινοβούλια, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κάτω Βουλή (Bundestag).

"Σήμα" από την Αθήνα για
ELA περιμένει η ΕΚΤ

Παρέμβαση της ΕΚΤ, με την
οποία προσδοκάται η εκ
νέου παροχή ρευστότητας

μέσω ELA στις ελληνικές τράπεζες,
αναμένεται από την διήμερη συνε-
δρίαση της ΕΚΤ που ξεκινά σήμε-
ρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο
διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Στουρνάρας
βρίσκεται ήδη στη Φρανκφούρτη
και η συνεδρίαση της ΕΚΤ αναμένε-
ται μετά τις 6 μ.μ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το
Bloomberg, η ΕΚΤ βρίσκεται εν
αναμονή "σήματος” από το
ελληνικό κοινοβούλιο πριν αποφ-
ασίσει για την αύξηση ή μη του ορίου έκτακτης χρηματοδότησης μέσω του ELA. Η
απόφαση για τον ELA θα ληφθεί την Πέμπτη, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο
πρόσωπο με γνώση του θέματος. 

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει διατηρήσει αμετάβλητο το όριο του ELA στα 88,6 δισ.
ευρώ, κατά τις πληροφορίες, ήδη από τις 26 Ιουνίου, οπότε ακολούθησε και η λήψη της
απόφασης από την κυβέρνηση για την επιβολή των capital controls. Στις 6 Ιουλίου η
ΕΚΤ προχώρησε και στην αύξηση του haircut στα ενέχυρα των ελληνικών τραπεζών,
γεγονός που περιορίζει στο όριο της επιβίωσης τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας.

Στην παρούσα φάση οι τράπεζες λειτουργούν με τα τελευταία υπόλοιπα του "μαξιλα-
ριού" ρευστότητας του ELA, τα οποία κινούνται στα 200 – 300 εκατ. ευρώ. Επομένως,
η δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις αναλήψεις μετρητών που επιτρέπουν τα
capital controls κρίνεται από την άμεση παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ.

0ι εκτιμήσεις για την "ένεση" ρευστότητας μέσω ELA κάνουν λόγο για ποσό της
τάξεως του 1,5 – 2 δις. ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί η ΕΚΤ να είναι
εξαιρετικά φειδωλή, παρέχοντας ρευστότητα της τάξεως των 300 – 400 εκατ. ευρώ. Υπε-
νθυμίζεται ότι η ΕΚΤ δεν προχώρησε στην αύξηση του ορίου του ELA την Δευτέρα 13/7,
αμέσως μετά τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής, αναμένοντας την ψήφιση των προα-
παιτούμενων στη Βουλή σήμερα.

Από τον Οκτώβριο αυξάνεται ο
ΦΠΑ στα ξενοδοχεία

Αλλαγές στο φορο-
λογικό νομοσχέ-
διο πραγματο-

ποίησε λίγες ώρες πριν
ψηφιστεί το υπουργείο
Οικονομικών. Οι αλλαγές
είναι ευνοϊκές προς τα
ξενοδοχεία, αλλά επιβα-
ρυντικές προς τους φορο-
λογούμενους καθώς μια
σειρά από προϊόντα ευρ-
είας κατανάλωσης μετα-
τάσσονται στον κανονικό
συντελεστή 23% αντί για
13% που υπάγονταν με το αρχικό σχέδιο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποίησε η κυβέρνηση στο φορολο-
γικό νομοσχέδιο: 

-ο αυξημένος συντελεστής ΦΠΑ από το 6,5% στο 13% για τα ξενοδοχεία θα εφαρμο-
στεί από την 1η Οκτωβρίου 2015. 

-μετατάσσονται από το 13% στο 23% μια σειρά από προϊόντα ευρείας κατανάλωσης
όπως είναι η ζάχαρη, τα προφυλακτικά, οι σερβιέτες, τα καυσόξυλα, τα εντομοκτόνα, το
ξύδι, κ.ά. Επίσης, στον αυξημένο ΦΠΑ εντάσσονται τελικά και τα γραφεία κηδειών. 

-αποσαφηνίζεται ότι η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα ισχύσει αναδρομικά από
την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Εκτινάχτηκε στο +37% ο Τζίρος των
Ελληνικών eShops μετά τη Συμφωνία

Οτζίρος των ηλεκτρο-
νικών καταστημάτων
αυξήθηκε κατά 37%,

ενώ ο αριθμός των παραγγελιών
τους αυξήθηκε κατά 48%, σύμφ-
ωνα με τις μετρήσεις της Convert
Group eBusiness Consulting,
μίας εξειδικευμένης συμβουλευτι-
κής εταιρίας στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, η οποία έχει καθοδηγή-
σει την στρατηγική δεκάδων e-
shops. Η σύγκριση έγινε με το
αντίστοιχο διήμερο της προη-
γούμενης εβδομάδας.

Αυτή η αξιοσημείωτη και άμεση
αύξηση στην εμπορική δραστηριότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων παρατηρήθηκε
σε όλους ανεξαρτήτως τους κλάδους: online fashion, online beauty, online houseware,
online pharmacy, κτλ.

"Προβλέπω ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του eCommerce μέχρι τέλος Ιουλίου
και ίσως και τον Αυγούστου", δήλωσε ο Παναγιώτης Γκεζερλής, διευθύνων σύμβουλος
της Convert Group. Και συμπλήρωσε: "Οι δύο βασικοί λόγοι είναι οι εκπτώσεις, αλλά και
ότι λόγω των capital controls, οι Έλληνες θα συνεχίζουν να μην μπορούν να αγοράσουν
με τις πιστωτικές κάρτες τους από τα e-shops του εξωτερικού και έτσι, κυρίως στα
ελληνικά e-shops ένδυσης και υπόδυσης, θα δούμε πολύ καλή αναπτυξιακή πορεία".



12-θριάσιο Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015



Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 θριάσιο-13

Με δεδομένο ότι στην
Ελλάδα, εκ του Νόμου

(αρ. 8 παρ. 1 Ν. 3898/2010),τα μέρη υποχρεούνται να
παρίστανται στη διαδικασία με πληρεξούσιο δικηγόρο, ο
δικηγόρος θα πρέπει να εξοικειωθεί με το διαπραγματευ-
τικό και ελαστικό χαρακτήρα της διαδικασίας, να προετοι-
μαστεί σωστά και να χρησιμοποιήσει τις σωστές τεχνικές
διαπραγμάτευσης ώστε να αποφέρει λύσεις προσαρμο-
σμένες στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών του.

Ε. Τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σύγχρονο τρόπο επίλυσης
διαφορών με  αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα  που είναι
τα εξής:

- η ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία,
- το χαμηλό κόστος (σε σύγκριση με τη δικαστι-

κή διαμάχη και τη διαιτησία),
- η εύκολη πρόσβαση και η απλότητα της διαδι-

κασίας, που είναι απαλλαγμένη από δικονομικούς τύπους
και διεξάγεται σε εμπιστευτική βάση,

- η διασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των
μερών,

- ο προσανατολισμός στα ουσιαστικά συμφέρον-
τα των εμπλεκομένων και όχι στα τυπικά δικαιώματά
τους,

- ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας,
αφού τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το

επιθυμούν,
-η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μερών,

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προσφύγουν
σε δικαστήριο, εκτός βέβαια αν η διαμεσολάβηση καταλή-
ξει σε συμφωνία.

ΣΤ. Διαφορές που υπάγονται στη Διαμεσολάβηση  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 3898/2010 με τίτλο «Υπαγό-
μενες διαφορές», διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να
υπαχθούν σε διαμεσολάβηση «με συμφωνία των μερών,
αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο
της διαφοράς». Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική δεκτικές
διαμεσολάβησης είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες υποθέ-
σεις:

-Οι διαφορές οικογενειακής φύσης, π.χ. διαφορές για
επιδίκαση διατροφής, υποθέσεις με αντικείμενο την επι-
μέλεια και επικοινωνία ανηλίκων κ.λπ.

-Οι διαφορές εργατικής φύσης, π.χ. διαφορές από την
καταβολή του μισθού, υπερωριών κ.λπ., από μεταβολή
των όρων εργασίας, από προσβλητική σε βάρος εργαζο-
μένου μεταχείριση ή διακριτική συμπεριφορά, αλλά και
παρενόχληση, διαφορές μεταξύ των ίδιων των εργαζομέ-
νων κ.λπ.

-Οι εμπορικές διαφορές, διαφορές κατά τον τερματισμό
ή την αλλαγή των όρων σε μακροχρόνιες εμπορικές σχέ-
σεις-ειδικά εμπορικές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών
επιχειρήσεων και αλλοδαπών οίκων. Ιδίως διαφορές

εντός οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς και διαφορές
που προκύπτουν κατά την εξυγίανση επιχειρήσεων με
οικονομικά προβλήματα (γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα
άρθρα 99 επ. του νέου ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα,
με βάση τα οποία ορίζεται διαμεσολαβητής για τη διευ-
κόλυνση της επικοινωνίας και εύρεσης σχεδίου αναδιάρ-
θρωσης των οφειλών της επιχείρησης προς Τράπεζες και
τρίτους)

-οι ασφαλιστικές διαφορές, π.χ. καθορισμός αποζημίω-
σης από ασφαλιστικές συμβάσεις, και ιδίως οι διαφορές
υποθέσεων που αφορούν τροχαία ατυχήματα,

-οι μισθωτικές διαφορές, π.χ. υποθέσεις για μείωση
μισθώματος λόγω οικονομικής κρίσης, καθώς και διαφο-
ρές μεταξύ συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες,

-οι κατασκευαστικές διαφορές, κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης του έργου, π.χ. για την τιμολόγηση επιπλέων εργα-
σιών, για εργασίες που έγιναν κακότεχνα, στις οποίες
απαιτείται ταχύτητα επίλυσης της διαφωνίας, με σκοπό
την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου,

-οι διαφορές αθλητικής φύσης, π.χ. οικονομικές διαφο-
ρές μεταξύ αθλητών, προπονητών και ομάδων, εμπορι-
κής φύσεως διαφορές στα πλαίσια του αθλητισμού κ.λπ.
καθώς και

-πλήθος άλλων διαφορών, όπως οι διαφορές πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, οι καταναλωτικές διαφορές και οι διαφ-
ορές που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο

- οι διαφορές σε ναυτικές υποθέσεις 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ.5
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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 

ΓΑΜΟΣ
Ο Κυριακίδης Ευστάθιος του Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Απο-

στολίδη, γεννηθείς στο Τσιμκεντ Καζακστάν κάτοικος Ασπροπύργου, και η
Φουστουρίδου Σβετλάνα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, το γένος Πι-

λικίδη γεννηθείσα στο Τσιμκεντ Καζακσταν κάτοικος Αχαρνών, πρόκειται να
έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Κανάλας 

Άνω Λιοσίων.

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 Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015


