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Σύσκεψη Τσίπρα
με στενούς συνεργάτες στο
Μαξίμου - Σήμερα
ο ανασχηματισμός

ÔéìÞ: 0,01
åõñþ

H Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θα στηρίξει
ΠΑΠΠΟΥΣ:
Θέλουμε ρεα- την εθνική προσπάθεια
για την ανασυγκρότλιστικούς κι
όχι πλασματιηση της ελληνικής
κούς προϋ- οικονομίας
πολογισμούς
Óåë. 2

κ αι τ η ν
ενίσχυση της
κοινωνικής
συνοχής και
αλληλεγγύης

Στην απελευθέρωση κοινόχρηστων
χώρων της Πλατείας, προχωρά ο
Δήμος Αχαρνών
Óåë. 3

Óåë. 5

Επανέλεγχοι στους Δήμους: Αθώοι οι 44 Δ.Σ. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι, η διάταξη
του «Νόμου Μητσοτάκη» βάσει της
οποίας κατηγορήθηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο, καταργήθηκε με νέα διάταξη του «Νόμου Κατρούγκαλου»
Óåë. 6

Óåë. 3

Ασφαλιστικό:
Πέρασε το
πρώτο πακέτο,
έρχεται το
δεύτερο
Óåë.3

Óåë. 13

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η. Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη, 2105570067

Ελευσίνα
Νατσιοπούλου Μάρθα Κ. Κουγιουμτζόγλου
1 - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,
2105561131

Σύσκεψη Τσίπρα με στενούς
συνεργάτες στο Μαξίμου Σήμερα ο ανασχηματισμός

Σ

ύσκεψη με στενούς του συνεργάτες έχει αυτή την
ώρα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για
τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
Στο πρωθυπουργικό γραφείο βρίσκονται ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Γραμματέας της Κ. Ο.
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Ξέσπασμα Παππού για
τη φωτιά της Χασιάς

Ε

ύσημα στο Δήμο Φυλής για την ετοιμότητά του
στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Χασιά, απένειμε η Πυροσβεστική, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.
Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το βράδυ της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, ο Χρήστος Παππούς τόνισε ότι το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου βρίσκονταν στη θέση τους

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, Αχαρνές,
2102403004

Άνω Λιόσια
IKEAPHARM.COM - ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ Αθανάσιου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, 2102484070

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Δάσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
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Νεφελώδης

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
απο 23 εως 32 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 34%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 17 Ιουλίου
Μαρίνα, Μαρίνος Αλίκη
Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς
Δικαιοσύνης
ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Φίλης, ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος
Παππάς, ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, ο
υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, και ο
υφυπουργός Επικρατείας, Τέρενς Κουίκ.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να επισκεφθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τον Προκόπη Παυλόπουλο, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα
της Συνόδου Κορυφής και για την ψήφιση της συμφωνίας
από το Κοινοβούλιο.

και οι δεξαμενές ήταν όλες γεμάτες με νερό. «Μόνο τα
Άνω Λιόσια από τους πρώην Δήμους Άνω Λιοσίων και
Φυλής είχαν υδροφόρες, οι οποίες στήριξαν την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Αυτές που αγοράσαμε
εμείς το 2008», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος ο
οποίος άφησε και μια αιχμή για τους δημοτικούς
συμβούλους που εμφανίστηκαν από τα τοπικά μέσα ως
«πολέμαρχοι» στην κατάσβεση της φωτιά χωρίς να
κάνουν τίποτα. «Εμείς ανεβήκαμε να δώσουμε τη μάχη κι
όχι για να βγάλουμε φωτογραφίες», ξέσπασε ο Χρήστος
Παππούς.

Φωτιά στο στρατόπεδο κράτησης
της Αμυγδαλέζας

Π

ολλά από τα κοντέινερ κράτησης τυλίχθηκαν στις
φλόγες σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν κρατούμενοι
πρόσφυγες στο στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας
στην«Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια Στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή».
Είναι η κορύφωση μιας διαμαρτυρίας, που ξεκίνησε πριν
από δύο μέρες, όταν οι μετανάστες κατάγγειλαν ότι το φαγητό που τους δόθηκε μύριζε άσχημα. Προχώρησαν σε απεργία πείνας και τότε καταστράφηκαν κοντέινερ από φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε δύο
άτομα μετά από υπόδειξη κρατούμενων, που διατηρούν
καλές σχέσεις με τους φύλακες της Αμυγδαλέζας. Οι
συλληφθέντες δεν βρίσκονταν καν στις πτέρυγες, όπου
ξέσπασαν οι φωτιές.

Φωτιά σε χωράφι δίπλα από την Πολεοδομία
Άνω Λιοσίων (εικόνες)

Μ

ικρής έκτασης φωτιά αλλά ικανή να
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα
αν δεν ενεργούσαν άμεσα η Πυροσβεστική και ο δήμος Φυλής ξέσπασε το
μεσημέρι, σε χωράφι δίπλα από την Πολεοδομία των Άνω Λιοσίων. Η περιοχή γέμισε
καπνούς και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής
φοβήθηκαν για τον κίνδυνο εξάπλωσης,
λόγω αέρα.
Επί τόπου έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 υδροφόρες του δήμου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και να μην
εξαπλωθεί σε παρακείμενα σπίτια.
Τα αίτια της φωτιάς δεν είναι, μέχρι στιγμής,
γνωστά ενώ σωτήριο για τη μη επέκτασή της
απέβη, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το γεγονός
ότι η περιοχή είχε καθαριστεί.
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H Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θα στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της ελληνικής
οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

Ομόφωνη δήλωση εκπροσώπων παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Μ

ε πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη και λίγες μόλις ώρες μετά τη ψήφιση από τη Βουλή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τους εταίρους, πραγματοποιήθηκε σήμερα
συνάντηση των εκπροσώπων παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Γιώργος Πατούλης,
Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Απόστολος Κοιμήσης, εκ μέρους του
«Αυτοδιοικητικού Κινήματος», Γιώργος Ιωακειμίδης, εκ
μέρους της «Νέας Αυτοδιοίκησης» και Νίκος Σακκούτης,
εκ μέρους της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας».
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και
μετά την ολοκλήρωσή της οι εκπρόσωποι των παρατάξεων δηλώνουν ομόφωνα τα εξής:
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας δηλώνει παρούσα
και αλληλέγγυα στο δύσκολο έργο της Κυβέρνησης και το
βαρύ φορτίο που επωμίζεται η ελληνική κοινωνία, για την
αντιμετώπιση των τεράστιων συνεπειών της οικονομικής
κρίσης, την εφαρμογή των δύσκολων μέτρων που εισάγει
η νέα συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και των εταίρων,
την προστασία και στήριξη των πιο αδύναμων και
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της κανονικότητας στη λειτουργία
των πόλεων και τη στήριξη και τοπικής οικονομίας.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι θα συμβάλει με
όλες τις δυνάμεις και με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε
να μετουσιωθεί άμεσα σε πράξη η επιτακτική ανάγκη για
μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του Κράτους, που θα διασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αυτοδιοίκηση και θα
δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα, στην αξιοκρατία,
στη διαφάνεια, στην αξιοποίηση στο έπακρο του ανθρώπινου δυναμικού και στο σεβασμό των φορολογουμένων πολιτών.
Παράλληλα η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα διεκδικήσει και
θα συμβάλει στην αναδιοργάνωση του ίδιου του θεσμού

Απο 20 εως 29 Ιουλίου οι
εγγραφές στους Παιδικούς
Σταθμούς Ασπροπύργου

Σ

με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της, την ανακατανομή των πόρων και αρμοδιοτήτων, την αναβάθμιση της
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες, την ουσιαστική συνδρομή της στο σχεδιασμό και
υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού
μοντέλου, τέτοιου που θα απεγκλωβίσει οριστικά τις
δυνάμεις της παραγωγής και της δημιουργίας από τη
σημερινή αδιέξοδη κατάσταση.
Ωςεκ τούτου, η ΚΕΔΕ, δηλώνει έτοιμη για συνεργασία
και διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς με προτεραιότητα:
·
Τη στήριξη των κοινωνικών δομών των δήμων
και την υλοποίηση των προγραμμάτων επισιτιστικής
βοήθειας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης.
·
Την αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να αποκατασταθεί και η ομαλή λειτουργία των δήμων.
·
Τη συνέχιση της χρηματοδότησης εκατοντάδων
έργων και παρεμβάσεων στους δήμους της χώρας.
·
Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης έργων από
το προηγούμενο ΕΣΠΑ.
Τη μεταρρύθμιση του Κράτους, με στόχο αφενός τη
δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου Κράτους, αφετέρου την περαιτέρω αποκέντρωση, προς όφελος των
πολιτών

Και τo Smart…
τρελάθηκε στο Χαϊδάρι!

Μ

το διάστημα απο Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 έως και
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 (και το Σαββατοκύριακο
25 και 26 Ιουλίου) θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Βρεφικούς και Παιδικούς

ε ελαφρά τραύματα γλύτωσε η οδηγός του μικρού αυτοκινήτου χθες έξω από την Βιοϊατρική στη
Λεωφ. Αθηνών στο Χαιδάρι. Η οδηγός που είχε
παρκάρει το αυτοκίνητό της πάνω στο πεζοδρόμιο, εξερχόμενη από το διαγνωστικό κέντρο επιβιβάστηκε στο
Smart και μόλις έβαλε μπρος, από άγνωστη αιτία το

Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου. Το ωράριο προσέλευσης: είναι 09:00 -15:00 στα Γραφεία της ΚΕΔΑ, Αγ.
Μαρίνης 2, 3ος Όροφος (όπισθεν Δημαρχείου).

αυτοκίνητο ξεκίνησε από μόνο του, διαγράφοντας μια
τρελή πορεία συμπαρασύροντας ζαρντινιέρες κλπ, μέχρι
που σταμάτησε σε διαφημιστική ταμπέλα.
Η οδηγός σοκαρισμένη δεν μπόρεσε να εξηγήσει πως
έφυγε το αυτοκίνητο, ενώ η ίδια μεταφέρθηκε σε κοντινό
νοσοκομείο για εξετάσεις επειδή κατά την πρόσκρουση
χτύπησε το κεφάλι της στο τιμόνι.

θριάσιο-3

Ανοίγουν οι τράπεζες τη Δευτέρα

Σ

ύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη Δευτέρα θα
ανοίξουν όλα τα τραπεζικά υποκαταστήματα. Θα
συνεχισθούν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι αλλά θα
υπάρχει πλέον η δυνατότητα και σωρευτικής εκταμίευ-

σης.
Το άνοιγμα της στρόφιγγας του ELA με 900 επιπλέον
εκατομμύρια για μία εβδομάδα, φαίνεται ότι δίνει το
"σήμα" και για το άνοιγμα των τραπεζών.
Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν όλα τα υποκαταστήματα όλων των τραπεζών.
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα διατηρηθούν και το όριο ανάληψης παραμένει στα 60 ευρώ την ημέρα.
Η διαφορά, ισχυρίζονται οι ίδιες τραπεζικές πηγές θα
είναι ότι θα υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα να λαμβάνουν οι πολίτες σωρευτικά τα ποσά που δικαιούνται,
προκειμένου να μη δημιουργούνται ουρές στα καταστήματα ή στις αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) των τραπεζών. Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτες δεν προσέλθει
μία ημέρα για ανάληψη 60 ευρώ, θα μπορεί την επομένη
να λαμβάνει 120 ευρώ.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Θέλουμε ρεαλιστικούς κι όχι πλασματικούς προϋπολογισμούς

O

Δ ή μ ο ς
έχει μπει
σε διαδικασία εξυγίανσης
των
οικονομικών
του και επιδιώκει
ρεαλιστικούς κι όχι
πλασματικούς
προϋπολογισμούς,
τόνισε ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς.
Απαντώντας,
κατά τη διάρκεια του
Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης,
16 Ιουλίου, σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για τη
μείωση του προϋπολογισμού στους
Παιδικούς Σταθμούς
Άνω Λιοσίων είπε
ότι τα χρήματα που
έχουν διατεθεί είναι
αρκετά για τη λειτουργία τους μέχρι το
τέλος του χρόνου και συνέστησε να αποφεύγονται οι λαϊκισμοί.
Πρόσθεσε ακόμα ότι η διοίκηση Μπουραΐμη δεν έχει
συντάξει οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2011,
2012 και 2013, κάτι που αντίκειται στο νόμο και προκαλεί
προβλήματα στο Δήμο. «Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, από ορκωτό ελεγκτή, με χρονικό ορίζοντα περάτωσης το τέλος Νοεμβρίου», κατέληξε ο Δήμαρχος
Φυλής.

4-θριάσιο

Ηράκλειο: Λαθραία τσιγάρα ή μη, θα
καπνίζουν πια μόνο στη φυλακή

Σ

υνελήφθησαν δύο άτομα την ώρα
που παρελάμβαναν περισσότερα
από 2.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα
από εταιρεία μεταφορών.Ένας 31χρονος
από το Πακιστάν και μια 28χρονη από τη
Ρουμανία συνελήφθησαν σήμερα το
πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων την
στιγμή που παρέλαβαν τέσσερα δέματα
από μεταφορική εταιρία, τα οποία, όπως
διαπιστώθηκε, περιείχαν συνολικά 2.100
πακέτα τσιγάρα διαφόρων εταιρειών, που δεν έφεραν την προβλεπόμενη ειδική ταινία
φόρου κατανάλωσης και εστερούντο τελωνειακού ελέγχου.
Τα λαθραία πακέτα με τα τσιγάρα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου για τον προσδιορισμό διαφυγόντων δασμών, ενώ προανάκριση διενεργείται από
την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

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
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Ντάισελμπλουμ: Θα ήμουν ευχαριστημένος αν
σταματούσε η συζήτηση γύρω από ένα Grexit

Τ

ην επιθυμία του να σταματήσει η συζήτηση γύρω
από το Grexit, εξέφρασε ο
επικεφαλής του Eurogroup και
υπουργός Οικονομικών της
Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ, μετά από τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους
των σοσιαλδημοκρατών της
Γερμανίας (SPD), στο Βερολίνο.
Την επιθυμία του να σταματήσει
η συζήτηση γύρω από το
Grexit, εξέφρασε ο επικεφαλής
του Eurogroup και υπουργός
Οικονομικών της Ολλανδίας,
Γερούν Ντάισελμπλουμ, μετά από τη συνάντηση που είχε με εκπρωσόπους των
σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας (SPD), στο Βερολίνο.
«Θα ήμουν ιδιαιτέρως χαρούμενος αν η συζήτηση γύρω από ένα Grexit σταματούσε και
συζητούσαμε για το πώς θα βάλουμε την Ελλάδα ξανά πάνω στις ράγες και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε με το νέο πρόγραμμα διάσωσης» δήλωσε
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Στην απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων
της Πλατείας, προχωρά ο Δήμος Αχαρνών

Ε

πιστολή με την οποία τους ενημερώνει ότι ξεκινούν έργα απελευθέρωσης κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία, απέστειλε ο Δήμος Αχαρνών προς τους επιχειρηματίες εστίασης. Στην επιστολή την οποία υπογράφουν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Παναγιώτης Πολυμενέας και ο εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομίας Στέργιος Πεδιαδίτης, καθίσταται σαφές ότι τυχόν υπερβάσεις, καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, αυθαιρεσίες κι επιπλέον τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει είτε να απομακρυνθούν είτε να υποβληθούν νέες αιτήσεις χορήγησης χώρων με την ανάλογη χρέωση.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής

θριάσιο-5

Ουσιαστικά μέτρα για την Πυροπροστασία της
Πάρνηθας ζητά η Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών

Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πολλά τα λόγια, ανύπαρκτα τα μέτρα και οι διεκδικήσεις για την
Πυροπροστασία της Πάρνηθας

το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και αφού η Λαϊκή Συσπείρωση έθεσε το θέμα, η
δημοτική αρχή τοποθετήθηκε για τις ενέργειές της σε ο,τι αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας της Πάρνηθας.
Στην τοποθέτηση του προϊσταμένου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών δεν
ακούσαμε κανένα συγκεκριμένο και ουσιαστικό σχέδιο, ούτε κάποια επιβεβαίωση οτι
έχουν γίνει έστω τα στοιχειώδη (αποψιλώσεις, διανοίξεις δρόμων κλπ) αν και είμαστε
ήδη στα μέσα Ιουλίου.
Δεν ακούσαμε καμία απόφαση για διεκδίκηση από την κυβέρνηση, να δοθούν κονδύλια
και προσωπικό ώστε η πυροσβεστική και η δασική υπηρεσία να καταφέρουν να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους.
Το συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι ότι η Δημοτική Αρχή αρκείται στο ότι μέχρι σήμερα έχει κάνει τις απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες δηλαδή συσκέψεις, ομάδες
εργασίας αλλά κι ότι στηρίζει την προστασία της Πάρνηθας στο φιλότιμο των εθελοντών.
Τα παραπάνω δεν είναι παραλείψεις ή κακοί χειρισμοί . Η δημοτική αρχή και οι παρατάξεις που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ,
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΠΟΤΑΜΙ έχουν σοβαρές ευθύνες για την υποβάθμιση της δασοπροστασίας. Με την πολιτική που ακολουθούν ανοίγουν την όρεξη στους καταπατητές και
το μεγάλο κεφάλαιο, συμβάλουν στην εμπορευματοποίηση των δασών όπως επιτάσσει
η στρατηγική της ΕΕ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η "Λαϊκή Συσπείρωση" απαιτεί:
- Την άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των φορέων δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης για να αντιστραφεί η υπολειτουργία των υπηρεσιών, η αποδιάρθρωση υποδομών και εγκαταστάσεων καθώς και η πλήρης υποβάθμιση της συντήρησης και της
επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού, που πλήττει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και οδηγεί στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης σε ιδιώτες.
- Να συγκροτηθεί ενιαίος φορέας προστασίας της δασικής περιουσίας, άμεση χρηματοδότηση και ενίσχυση της υποδομής της Δασικής και Πυροσβεστικής υπηρεσίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για την κάλυψη των
χιλιάδων κενών θέσεων.
- Να ακυρωθούν οι δασοκτόνοι νόμοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, οι σχεδιασμοί της νέας
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αποχαρακτηρίζουν δάση, δασικές εκτάσεις, ακόμη
και αναδασωτέες περιοχές, όλων αυτών των νόμων που εμπορευματοποιούν τη γη και
αποτελούν τον κυριότερο εμπρηστικό μηχανισμό.
- Ενιαίο αντιπυρικό σχεδιασμό για κάθε ορεινό όγκο με τη ευθύνη των δασικών υπηρεσιών.
- Απαιτεί από την περιφέρεια αντί να δίνει τα αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος
για τους δανειστές, να τα διαθέτει για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.
Ο δασικός πλούτος της χώρας μας πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Ο λαός μας πρέπει να παλέψει για να γίνει η γη όπως και όλος ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι, λαϊκή περιουσία.
για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Βασίλης Τοπαλλιανίδης
Παναγιώτα Αγγελοπούλου

Από 6 Ιουλίου η διά- ΣΕΙΡΑ
θεση της προνομια- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
κής κάρτας των
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
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

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

6-θριάσιο

Αύξηση του ορίου του ELA κατά 900
εκατ. ευρώ αποφάσισε η ΕΚΤ

Α

ύξηση του ορίου του ELA κατά 900 εκατ. ευρώ
αποφάσισε η ΕΚΤ, καθώς οι συνθήκες στην
Ελλάδα επιτρέπουν πλέον αυτή την απόφαση,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. Στις θετικές
εξελίξεις που δικαιολογούν την αύξηση του ELA ανέφερε
και τη ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων από την
ελληνική Βουλή.
Το θέμα του ELA θα επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα, με τον Μ.Ντράγκι να τονίζει ότι σε συνεργασία με
την ΤτΕ, η κεντρική ευρωτράπεζα παρακολουθει στενά
τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό
σύστημα.
Ερωτηθείς για το θέμα του Grexit τόνισε ότι η ΕΚΤ
συνεχίζει υπό την υπόθεση ότι η Ελλάδα είναι και ασφαλώς θα παραμείνει στην ευρωζώνη, ενώ δεν παρέλειψε
να τονίσει τη μεγάλη έκθεση του ευρωσυστήματος στην
χώρα.
Η παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες έχει αυξηθεί κατά 13,2 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο επισήμανε ο
Μ.Ντράγκι, συμπληρώνοντας ότι πλέον το ευρωσύστημα είναι απολύτως εκτεθειμένο στην Ελλάδα.
Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και το τι πρέπει να γίνει δεν θα μπορούσε να λείπει από τη βροχή ερωτήσεων
που δέχθηκε για το ελληνικό ζήτημα ο Μ.Ντράγκι. Αδιαμφισβήτητα το ελληνικό χρέος θα πρέπει να μειωθεί, επισήμανε.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
ζητά ξανά την απομάκρυνση Πανούση

Τ

ην απομάκρυνση του Γιάννη Πανούση από τη θέση
του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του
Πολίτη ζητά εκ νέου η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα
επεισόδια στο Σύνταγμα την Τετάρτη, κατά την ψηφοφορία των προαπαιτούμενων μέτρων, στη διάρκεια των
οποίων έγιναν 38 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 25
μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για όργιο καταστολής και
για δόγμα «Νόμος και Τάξη» της ακροδεξιάς κυβέρνησης
Σαμαρά, του οποίου δεν θα επιτρέψει την επιστροφή του.
«Συνεχίζουμε να απαιτούμε άμεση απομάκρυνση του
αναπληρωτή Υπουργού Προ.Πο. Γιάννη Πανούση από
την κυβέρνηση» τονίζουν.
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Κομισιόν: Σημαντικό βήμα για
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ψηφοφορία

"

Το ελληνικό κοινοβούλιο έκανε ένα θετικό βήμα χθες για
την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους διεθνείς
εταίρους της Ελλάδας", δήλωσε στην καθιερωμένη
συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Annika
Breidthardt.
Η ίδια πρόσθεσε ότι οι θεσμοί αξιολόγησαν πως "η Ελλάδα
ενέκρινε την πρώτη δέσμη των μέτρων που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο του ευρώ, εγκαίρως και με ικανοποιητικό
τρόπο", καθώς και ότι η πρόταση για την χορήγηση
βραχυπρόθεσμης οικονομικής βοήθειας έχει σημειώσει
"μεγάλη πρόοδο".
Εμφανίστηκε δε αισιόδοξη ότι είναι εφικτός ένας συμβιβασμός για την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.
"Χαιρετίζω την θετική ψήφο της ελληνικής Βουλής, αλλά
αυτό είναι το ευκολότερο μέρος της συμφωνίας, δήλωσε ο
Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών, Peter Kazimir μέσω του
προσωπικού του λογαριασμού στο twitter. "Το πραγματικό
πρόβλημα και οι προκλήσεις ίσως έρθουν αργότερα. Χωρίς
πλειοψηφία και κυριότητα, θα μπορούσε να πληγεί η εφαρμογή των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων", πρόσθεσε.

Σταθερά σε ιστορικά χαμηλά
τα επιτόκια της ΕΚΤ
Επανέλεγχοι στους ΔήμοΣτο 0,05% παραμένει το
υς: Αθώοι οι 44 Δ.Σ.
βασικό επιτόκιο.

Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι, η διάταξη του
«Νόμου Μητσοτάκη» βάσει της οποίας κατηγορήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, καταργήθηκε με νέα διάταξη του «Νόμου Κατρούγκαλου»

A

Α

μετάβλητα σε ιστορικά χαμηλά άφησε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα τα τρία βασικά επιτόκια που τηρεί,
όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωτράπεζας στη Φρανκφούρτη.
Το κύριο επιτόκιο, που αφορά τα κεφάλαια που αντλούν οι
εμπορικές τράπεζες από την ΕΚΤ – και εμμέσως επηρεάζει

θώοι κηρύχθηκαν από το Πλημμελειοδικείο Πειραιά,
χθες, οι 44 Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκαιας - Αγ. Ι.
Ρέντη, που είχαν κατηγορηθεί για απείθεια, μετά την
μηνυτήρια αναφορά τού τέως Υπουργού Διοικητικής Μετα-

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Καταγγέλουμε το χθεσινό όργιο καταστολής ενάντια στη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Χωρίς κανένα πρόσχημα,
δυνάμεις των ΜΑΤ και Δίας κυνήγησαν το συγκεντρωμένο κόσμο έως το μετρό Συγγρού-Φιξ, ρίχνοντας χημικά
εντός του σταθμού, χτυπώντας και προπηλακίζοντας
κόσμο, προβαίνοντας σε ανθρωποκυνηγητό στα στενά.
Την ίδια ώρα, το κτίριο του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων παρέμενε κλειστό με φοιτήτριες και φοιτητές
εγκλωβισμένες/ους μέσα, ενώ αργότερα το βράδυ
σημειώθηκαν τελείως αδικαιολόγητα αστυνομικά πογκρόμ στην περιοχή.
Πρόκειται για σκηνές τις οποίες θεωρούσαμε πως έχουμε
αφήσει πίσω μας. Φαίνεται πως όχι. Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δε θα επιτρέψουμε την επιστροφή στο
δόγμα «Νόμος και Τάξη» της ακροδεξιάς κυβέρνησης
Σαμαρά.
Συνεχίζουμε να απαιτούμε άμεση απομάκρυνση του
αναπληρωτή Υπουργού Προ.Πο. Γιάννη Πανούση από
την κυβέρνηση.
Δεν είναι δυνατόν για άλλη μια φορά, οι νέες και οι νέοι,
οι οποίοι πήραν πάνω την υπόθεση της ανατροπής των
μνημονιακών κυβερνήσεων, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη
για το μεγαλειώδες ΟΧΙ, οι οποίοι μέσα σε αντίξοες συνθήκες τεράστιας ανεργίας και απαξίωσης εξακολουθούν να
ελπίζουν και να διαθέτουν τους εαυτούς τους στον αγώνα
για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, να γίνονται ο
σάκος του μποξ και το εύκολο θύμα για την κρατική καταστολή.
Απαιτούμε να μην επαναληφθεί ξανά το χθεσινό όργιο
καταστολής.

ολόκληρη την οικονομία – παρέμεινε στο 0,05%.
Το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε επίσης στο αρνητικό 0,20% που σημαίνει πως οι εμπορικές τράπεζες πρέπει να
δίνουν χρήματα ώστε να καταθέσουν κάθε νύχτα τα χρήματά τους στην ΕΚΤ.
Το αρνητικό επιτόκιο έχει στόχο να αποθαρρύνει την «αποταμίευση» από την πλευρά των τραπεζών, ενθαρρύνοντας
κατ΄ αυτόν τον τρόπο τον δανεισμό και την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
ρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη,
προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν η Δημοτική
Αρχή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αρνήθηκαν να παραδώσουν στοιχεία, προκειμένου να ελεγχθούν οι μονιμοποιήσεις Δημοτικών Υπαλλήλων.
Πιο συγκεκριμένα, είχαν αντιταχθεί με την υπ’ αρ. 237/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην παράνομη και
αντισυνταγματική όπως έκριναν, «επιδρομή επιθεωρητών
στο Δήμο, με πρόσχημα τον δήθεν έλεγχο συμβάσεων και
στην ουσία την απόλυση των εργαζομένων», όπως επισημαίνεται, χαρακτηριστικά από τον δήμο.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι, η διάταξη του «Νόμου Μητσοτάκη» του 4250/14, βάσει της οποίας κατηγορήθηκε το
Δημοτικό Συμβούλιο, καταργήθηκε με νέα διάταξη του
«Νόμου Κατρούγκαλου» - Ν. 4325/2015 - με σκέψεις περί
νομιμότητας και αμφίβολης συνταγματικότητας της παλαιάς
διάταξης, δικαιώνοντας διπλά το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.
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Συμφωνία επί της αρχής στο
Eurogroup για «γέφυρα» 7
δισ. στην Ελλάδα

Η

απόφαση ενδέχεται να ανακοινωθεί επισήμως
αύριο Παρασκευή, αφού θα λυθούν όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες και ολοκληρωθούν οι ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια των εταίρων.
Σε επί της αρχής συμφωνία για δάνειο-γέφυρα 7 δισεκα-

τομμυρίων ευρώ κατέληξε το Eurogroup, σύμφωνα με τις
έως τώρα πληροφορίες.
Η απόφαση ενδέχεται να ανακοινωθεί επισήμως αύριο
Παρασκευή, αφού θα λυθούν όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες
και ολοκληρωθούν οι ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια
των εταίρων.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου Γερούν
Ντάισελμπλουμ, περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στη
δημοσιότητα το απόγευμα.
Νωρίτερα, οι «Financial Times» μετέδιδαν πως με βάση
την κατ' αρχήν συμφωνία που επετεύχθη το βράδυ της
Τετάρτης το δάνειο θα έχει ως εγγύηση τα κέρδη της ΕΚΤ
από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατεί το Ευρωσύστημα,
μετά από πληροφορίες πως Γερμανία και Βρετανία, μεταξύ
άλλων, ζητούσαν εγγυήσεις για την έγκριση του δανείου.
Όπως έχει δηλώσει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις, το δάνειο-γέφυρα των 7
δισεκ. ευρώ θα έχει διάρκεια ως τρεις μήνες.
Η όποια απόφαση για περαιτέρω ενδιάμεση χρηματοδότηση (για τον Αύγουστο) θα ληφθεί με γνώμονα το
πόσο γρήγορα κινούνται οι διαπραγματεύσεις για το τρίτο
πρόγραμμα στήριξης.
Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή
ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ, στις 20 Ιουλίου, αλλά και για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΔΝΤ, που ανέρχονται πλέον
σε 2 δισεκ. ευρώ.
Χωρίς την αποπληρωμή των χρεών, το Ταμείο δεν μπορεί να εκταμιεύσει δόσεις στήριξης προς τη χώρα μας,
ακόμα κι αν υπάρξει συμφωνία.

Τέσσερις συλλήψεις στο
Παγκράτι για παράνομη
οπλοκατοχή

Τ

έσσερα άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Παγκράτι από αστυνομικούς της ομάδας
ΔΙΑΣ, επειδή είχαν οπλισμό στο αυτοκίνητό τους.

θριάσιο-7

«Το Βήμα»: Η Βαλαβάνη, οι 200.000 ευρώ,
η μητέρα της -Τι αποκαλύπτει

«

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του «Βηματοδότη»:

Αυτή η ιστορία με τις 200.000 ευρώ που έφυγαν από
τράπεζα στο πάρα πέντε της επιβολής capital controls
πολύ με προβλημάτισε. Είναι δυνατόν, είπα, να
συμβαίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα, όπως άφηναν να εννοηθεί,
από υπουργό ο οποίος εκ της ιδιότητάς του έχει και εσωτερική
ενημέρωση; Αφήστε που θύμιζε έντονα την περίπτωση της
Κύπρου, όπου, όπως αποδείχθηκε, λίγες ημέρες πριν από το
«κούρεμα» των καταθέσεων συγγενικά πρόσωπα πολιτικών
έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και κέρδισαν εκατομμύρια. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πόσα χρήματα έφυγαν από τις
τράπεζες και ποια ανάμειξη είχε στην υπόθεση η μέχρι πρότινος αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών κυρία Νάντια
Βαλαβάνη (φωτογραφία);
Προτού σας αποκαλύψω τι ακριβώς έγινε (για να διαπιστώσετε και μόνοι σας το μπάχαλο που επικρατεί στην πολιτική ζωή) οφείλω να σας πω τι λέει η ίδια η κυρία Βαλαβάνη.
Σε ερώτηση αν πήρε τις καταθέσεις της από την τράπεζα τι νομίζετε ότι απάντησε, αφού προηγουμένως έκανε λόγο για
λάσπη; «Δεν διαθέτω λογαριασμό σε τράπεζα της Κρήτης. Δεν έκανα καμία ανάληψη πριν από την επιβολή ελέγχου κεφαλαίων». Οταν ρωτήθηκε αν συγγενικά της πρόσωπα απέσυραν χρήματα από τράπεζα, εκεί άλλαξε το τροπάριο και αποκάλυψε ότι η μητέρα της είναι 85 ετών, ότι δεν έχει στενές σχέσεις μαζί της, ότι έχει χρήματα επειδή εισέπραξε περισσότερα απ' ό,τι εκείνη από την πώληση του ξενοδοχείου τους και ότι, παρά τα 85 της χρόνια, έχει... μυαλό ξουράφι! Διαχειρίζεται
μόνη της τα χρήματά της. Απίστευτο, ε; Θέλετε κι άλλα;
Το όλο άγχος και ο προβληματισμός της κυρίας Βαλαβάνη ήταν να μη συνδεθεί η παραίτησή της από τον υπουργικό
θώκο με τα 200.000 ευρώ που «έφυγαν» από τράπεζα προτού επιβληθεί αναγκαστική τραπεζική αργία. «Ξέρετε, εγώ
ετοίμασα την παραίτησή μου και την έδωσα στον Πρωθυπουργό από τη Δευτέρα το πρωί, μόλις άκουσα τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής με τα οποία δεν συμφωνούσα και γι' αυτό θα καταψηφίσω το Μνημόνιο» έλεγε και ξανάλεγε. Για
την ταμπακέρα όμως τίποτα: ποιος ή ποια, δηλαδή, μεσολάβησε και αποσύρθηκαν από την τράπεζα 200.000 ευρώ λίγο
προτού επιβληθούν τα capital controls; Τι ήταν αυτό που φόβισε τον/την αναλήπτη/τρια και απέσυρε τα χρήματα; Πού
πήγαν τα χρήματα αυτά; Σε κανένα... στρώμα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό; Το μόνο για το οποίο διαβεβαίωσε η πρώην
υπουργός ήταν ότι δεν έβγαλε χρήματα εκτός Ελλάδος».
Και επειδή όλα αυτά που έλεγε η κυρία Βαλαβάνη μάλλον δεν έπειθαν και ήθελαν περισσότερες εξηγήσεις, βάλθηκε η
ίδια να ξεκαθαρίσει (και πάλι) ότι δεν πολυμιλάει με τη μητέρα της, συνεπώς ήταν αδύνατον να της παρείχε εσωτερική
ενημέρωση και κυρίως ούτε αυτή (αν και αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών) γνώριζε για τα capital controls και ότι επρόκειτο να κλείσουν οι τράπεζες. Η υπόθεση όμως δεν τελειώνει εδώ ούτε βεβαίως ξεχνιέται με την παραίτησή της από τον
υπουργικό θώκο, αφού ο γαλάζιος βουλευτής Ηρακλείου Ε. Αυγενάκης συγκέντρωσε στοιχεία από τράπεζες με τα οποία
αποδεικνύεται, όπως δήλωσε, ότι όντως έγινε η ανάληψη των χρημάτων σε συγκεκριμένη ημερομηνία από συγγενή υπουργού.

Ποτάμι: Δεν μπορεί ο
μισός ΣΥΡΙΖΑ να είναι
στην κυβέρνηση κι ο
άλλος μισός στην
αντιπολίτευση

Ο

πρωθυπουργός πρέπει να βάλει τέλος στον παραλογισμό - ο μισός ΣΥΡΙΖΑ να είναι κυβέρνηση κι
ο άλλος μισός αντιπολίτευση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ποτάμι.

Άλλωστε, προσθέτει, ο κίνδυνος εξόδου από την ευρωζώνη δεν έχει περάσει και το σχέδιο Σόιμπλε δυστυχώς
παραμένει στο τραπέζι και πρέπει να το αποτρέψουμε και
τονίζει ότι η συμφωνία με τους εταίρους εγκρίθηκε με
μεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή, αλλά δεν ψηφίστηκε
από 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε το πρωτοφανές, ότι στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά καταψηφίζουν
την πολιτική της.

«Για πρώτη φορά ίσως στα παγκόσμια χρονικά, εμφανίζονται υπουργοί που λένε «θα κρατήσουμε τις καρέκ-

Ειδικότερα, στο ΙΧ τύπου τζιπ που επέβαιναν, βρέθηκαν
ένα πιστόλι και ένα υποπολυβόλο MP5.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου, όπου διενεργείται προανάκριση σε συνεργασία με
το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

λες μας, αλλά θα καταψηφίζουμε τις προτάσεις του
πρωθυπουργού. Η θρασύτατη και ανήθικη αυτή στάση
δεν γίνεται αποδεκτή από την κοινωνία», υπογραμμίζει το
Ποτάμι και συμπληρώνει ότι δεν μπορεί ο μισός ΣΥΡΙΖΑ
να είναι στην κυβέρνηση και ο άλλος μισός στην αντιπολίτευση. «Δεν το αποδεχόμαστε εμείς που πρωταγωνιστούμε στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας», αναφέρει.
Στις 14.30 το μεσημέρι ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντικαγκελάριο της Γερμανίας
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Όπως ανακοίνωσε το Ποτάμι, ο Σταύρος Θεοδωράκης
ενημέρωσε τον κ. Γκάμπριελ για την ευρεία πλειοψηφία
των 229 ψήφων που απέσπασε η πρόταση Τσίπρα στην
Ελληνική Βουλή και ζήτησε από τον Αντικαγκελάριο να
κάνει ό,τι μπορεί για ψηφιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή
πλειοψηφία η Συμφωνία για την Ελλάδα και από τη γερμανική Βουλή.
Ο Αντικαγκελάριος τον διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει
κανένα θέμα και οι Γερμανοί βουλευτές με μεγάλη πλειοψηφία αναμένεται να εγκρίνουν το σχέδιο βοήθειας προς
τη χώρα μας. Του είπε ακόμη πως οι σοσιαλδημοκράτες
καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για να μην κινδυνεύσει ξανά η Ελλάδα με έξοδο από την ευρωζώνη κάτι
που επιθυμούν κύκλοι και στη Γερμανία αλλά και στην
Ελλάδα, αναφέρει το Ποτάμι.

8-θριάσιο

Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις
αυτοκινητοκλοπών

Η συμμορία ήταν πενταμελής και οι δράστες από 17
έως 44 ετών.

Ε

ξιχνιάστηκαν
περιπτώσεις
κλοπών από
οχήματα, σε παραλιακές
περιοχές
του
δήμου Ευρώτα, και
κατηγορούνται συνολικά πέντε άτομα από 17
έως 44 ετών, οι οποίοι
συνελήφθησαν στις Κροκεές Λακωνίας. Σε βάρος τους
σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπής και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και
Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν την ομάδα των
πέντε ατόμων και σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο
όχημα που επέβαιναν βρήκαν και κατέσχεσαν μικροποσότητα χασίς, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα πολυκατσαβίδι και ένα κόσμημα.
Στη συνέχεια, από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κροκεών, προέκυψε ότι είχαν κλέψει το κινητό
τηλέφωνο, στις 8 Ιουλίου, από αυτοκίνητο σε παραλιακή
περιοχή, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχαν διαπράξει άλλες
δύο διαρρήξεις και κλοπές σε οχήματα που βρίσκονταν σε
παραλιακές περιοχές του δήμου Ευρώτα, αφαιρώντας
χρήματα και μία ηλεκτρονική συσκευή.
Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι
βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν μία κονσόλα μίξης
ήχου, δύο μηχανήματα αναπαραγωγής μουσικής και δύο
ραδιόφωνα αυτοκινήτου.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης.

Κύμα ληστειών στα βενζινάδικα το τελευταίο διάστημα
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Κ

ύμα ληστειών έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες εις βάρος επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω της
τραπεζικής αργίας αποθηκεύουν χρήματα σε
ταμεία και χρηματοκιβώτια. Στο στόχαστρο έχουν μπει
κυρίως τα βενζινάδικα και ιδιαίτερα οι υπάλληλοι που
κάνουν τη βραδινή βάρδια και κρατούν ρευστό χρήμα.

Χθες, στις 2.10 τα ξημερώματα, σημειώθηκαν απανωτές ληστείες σε πρατήρια επί της Λ. Μαραθώνος στη Νέα
Μάκρη, όπου δύο ληστές φορώντας κράνη και με την
απειλή όπλων άρπαξαν περίπου 400 ευρώ από τον
υπάλληλο και διέφυγαν με μοτοσικλέτα, ενώ ένα τέταρτο
αργότερα το ίδιο δίδυμο ληστών χτύπησε ένα άλλο πρατήριο στην ίδια οδό. Ακινητοποιώντας τον 48χρονο υπάλληλο απέσπασαν περίπου 100 ευρώ.

Σημειώνεται ότι 48 ώρες νωρίτερα, οι ίδιοι πιθανότατα
δράστες σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών της ώρας είχαν
προβεί σε τέσσερις ένοπλες ληστείες πρατηρίων, αποσπώντας συνολικά 1.200 ευρώ. Τα πρατήρια που μπήκαν
στο στόχαστρο της σπείρας βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων
440 και Αλεξάνδρου Παναγούλη 39, στην Αγία Παρασκευή, στη Λ. Μεσογείων 301, στον Χολαργό και στην οδό
Αγ. Παρασκευής 103 στο Χαλάνδρι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες έδρασαν με την ίδια μέθοδο, ακινητοποιώντας τους υπαλλήλους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.
Οι καταστηματάρχες, ωστόσο, δεν μένουν άπραγοι,
καθώς προχωρούν σε λήψη μέτρων αυτοπροστασίας,
αφού ο φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων
κυριαρχεί. «Δεν κρατάμε πλέον χρήματα πάνω μας.

Τα κρύβουμε και έχουμε ένα μικρό ποσό για να δίνουμε
ρέστα», λέει στην «Κ» πρατηριούχος στην οδό Πειραιώς,
αποκαλύπτοντας ότι δημιούργησε στο κατάστημά του
ειδική εξωτερική κρυψώνα όπου φυλάσσει τα χρήματα.
«Βάλαμε στη βραδινή βάρδια δύο άτομα και τα Σαββα-

τοκύριακα, που έχει αυξημένη κίνηση, τρία»,
συμπληρώνει άλλος πρατηριούχος στη Λ. Ποσειδώνος.
Τα χρηματοκιβώτια που λειτουργούν με χρονοκαθυστέρηση φαίνεται πως αποτελούν βασικό εργαλείο για τους
καταστηματάρχες, αφού οι επίδοξοι ληστές δρουν με
ταχύτητα αρπάζοντας τα χρήματα που κρατούν πάνω
τους οι υπάλληλοι. Σχεδόν όλα τα καταστήματα λειτουργούν με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, γεγονός που
επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές, ερευνώντας τα ίχνη, να
φτάσουν στον εντοπισμό των ληστών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλη Κιούση, αιτία του μπαράζ
ληστειών σε βενζινάδικα είναι η αδυναμία επαρκούς
φύλαξης των πρατηρίων που διανυκτερεύουν. Λόγω της
απελευθέρωσης ωραρίου, πολλοί πρατηριούχοι επιλέγουν να κρατούν τα καταστήματά τους ανοιχτά για όλο το
24ωρο. «Στο παρελθόν τα πρατήρια διανυκτέρευαν βάσει
προγραμματισμού και η αστυνομία μπορούσε να φυλάξει
αποτελεσματικά. Σήμερα δεν συμβαίνει το ίδιο και βλέπουμε τα αποτελέσματα». Από πλευράς της ομοσπονδίας
έχει εκδοθεί οδηγία προς τους πρατηριούχους να μην
αντιστέκονται σε τέτοιου είδους επιθέσεις, αφού προέχει η
ανθρώπινη ζωή. Πάντως, αναφέρεται ότι το 85% των
συναλλαγών σήμερα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικής
συναλλαγής (κάρτας) και μόνο το υπόλοιπο 15% εισπράττεται σε ρευστό, επομένως δεν συσσωρεύεται όγκος ρευστού όπως συνέβαινε παλαιότερα.
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Ντράγκι: Η Ελλάδα μπορεί να μπει στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

H

Ελλάδα θα παραμείνει στην ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
λαμβάνει τις αποφάσεις της με αυτό το σκεπτικό. Αυτό υπογράμμισε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράκγι στο πλαίσιο
συνέντευξης τύπου, λίγο μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. το οποίο απεφάσισε για πρώτη
φορά μετά την 28 Ιουνίου να αυξηθεί η χρηματοδότηση μέσω του ELA για τις ελληνικές
τράπεζες κατά 900 εκατ. ευρω. Μάλιστα τόσο ο κ. Ντράγκι όσο και ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Β.
Κοστάντσιο,
άφησαν
ανοικτό
το
ενδεχόμενο να ενταχθεί και η Ελλάδα στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
(αγοράς
ομολόγων),
όταν
θα
αποκτασταθούν
οι
απαραίτητες
συνθήκες (ενταχθεί και πάλι η χώρα σε
πρόγραμμα, ξεκινήσει η εφαρμογή του
και αποπληρωθούν τα ομόλογα του
ελληνικού Δημοσίου που έχει στην
κατοχή της η ΕΚΤ και λήγουν φέτος).
(Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι το
πρόγραμμα
ποσοτικής
χλάρωσης
συνολικού ύψους 1,1 τρισ. ευρώ έχει
διάρκεια έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016
και αφορά σε αγορές ομολόγων,
ανάλογα με τη συμμετοχή της κάθε
χώρας σε αυτό. Η Ελλάδα επρόκειτο να
ενταχθεί στο ευεργετικό για την
ανάκαμψη της οικονομίας, πρόγραμμα,
από τα μέσα Ιουλίου. Κατόπιν της νέας
συμφωνίας με τους εταίρους της, η
ποσοτική
χαλάρωση
μπορεί
να
ενεργοποιηθεί και για την Ελλάδα).

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ άσκησε δρυμία
κριτική σε όσους πίεζαν εντός της Ε.Ε.
για να μειωθεί ο ELA (σ.σ. υπενθυμίζεται
ότι πιέσεις έχει ασκήσει τόσο ο Γερμανός
κεντρικός τραπεζίτης Jens Weidman αλλά και εμμέσως ο υπουργός Οικονομικών της
χώρας Β, Σόιμπλε) , αναφέροντας χαρακτηριστικά "όσοι πίεζαν προς μία τέτοια
κατεύθυνση δεν σέβονται την αποστολή και το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Η ΕΚΤ είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και σύμφωνα με το
καταστατικό της δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για το ποια χώρα θα μετέχει στην
ευρωζώνη¨" υπονοώντας ότι μία μείωση του ELA θα εξωθούσε την Ελλάδα εκτός της
ζώνης του ευρώ.

Ο κ. Ντράγκι εμφανίστηκε βέβαιος για την αποπληρωμή του ομολόγου του Ελληνικού
Δημοσίου που λήγει την ερχόμενη Δευτέρα αλλά και των υπολοίπων οφειλών της
Ελλάδος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναγνώρισε ότι οι περιορισμοί που έχουν
τεθεί στην κίνηση κεφαλαίων προκαλούν ζημιά στην οικονομία και εμποδίζουν την
ανάκαμψή της. Ωστόσο όπως είπε η επιβολή τους ήταν αναγκαία προκειμένου να
αποφευχθεί η μαζική φυγή των καταθέσεων και να προστατευθούν οι μικροκαταθέτες.
Σε κάθε περίπτωση επεσήμανε η άρση τους αποτελεί ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης
και απέφυγε να προβλέψει το πότε θα αρθούν.

Για το θέμα του Δημόσιου Χρέους ο επικεφαλής της ΕΚΤ εμφανίστηκε
κατηγορηματικός αναφέροντα ότι η Ελλάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ελάφρυνση του
Χρέους. " Είναι αδιαμφισβήτητα ότι η ελάφρυνση του χρέους είναι απαραίτητη, και
νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβήτησε το γεγονός. Το θέμα είναι ποια είναι η καλύτερη
μορφή ελάφρυνσης του χρέους εντός του νομικού, θεσμικού πλαισίου μας" ανέφερε
χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα που θα συμφωνήσει η χώρα με τον
ESM o επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε ότι εγείρονται ζητήματα για την εφαρμογή του.
"Επαφίεται στην ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί με τις αναγκαίες
πολιτικές αποφάσεις, προκειμένου να διαλύσει τις όποιες αμφιβολίες."

Απαντώντας στην κριτική ότι η ΕΚΤ δεν στήριξε επαρκώς τις ελληνικές τράπεζες το
τελευταίο διάστημα στερώντας τους την απαραίτητη ρευστότητα, ο επικεφαλής της ΕΚΤ
ανέφερε ότι η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στην χρηματοδότηση της ΕΚΤ έχει
φθάσει πλέον τα 130 δισ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει τις καταθέσεις που διαθέτουν οι
ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πλέον έχουν υποχωρήσει στα 120 δισ. ευρώ. Ο κ.
Ντράγκι ανέφερε επιπροσθέτως ότι η ΕΚΤ υπερκάλυπτε πάντα τις εκροές καταθέσεων,
λέγοντας ότι τον Ιούνιο οι εκροές των καταθέσεων ξεπέρασαν τα 8,1 δισ. ευρω ενώ η
χρηματοδότηση από την ΕΚΤ ανήλθε τον ίδιο μήνα στα 10,3 δισ. ευρώ.
* Για τις ελληνικές τράπεζες ανέφερε ότι με τα εποπτικά κριτήρια που θέτει ο
Ευρωπαϊκό Μηχανισμός τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα είναι επαρκώς
κεφαλαιοποιημένα καθώς οι σχετική δείκτες επάρκειας (Τier1 Cet1) υπερβαίνουν τα
ελάχιστα αποδεκτά όρια. Ωστόσο όπως είπε εγείρονται ερωτήματα για την
μακροπρόθεσμη προοπτική καθώς η κεφαλαιακή τους επάρκεια θα δεχθεί πιέσεις
εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπροσθέτως
ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών επηρεάζεται από την
πιστοληπτική ικανότητα του Ελληνικού Δημοσίου καθώς συνίσταται στον αναβαλλόμενο
φόρο. Εκτίμησε ωστόσο ότι τα 25 δισ. ευρω τα οποία προβλέπει το νέο πρόγραμμα να
διατεθούν για τις τράπεζες, επαρκούν για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

θριάσιο-9

Απελευθέρωση των συλληφθέντων στα
επεισόδια της Τετάρτης ζητά η ΑΔΕΔΥ

Τ

ην άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων στα χθεσινά επεισόδια και την
απόσυρση όλων των «κατασκευασμένων κατηγοριών σε βάρος τους», ζητά με
ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.
Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι τα επεισόδια ήταν «προσχεδιασμένα» και «καταγγέλλει την
ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία φέρει και την πολιτική ευθύνη

για την επίθεση των δυνάμεων καταστολής εναντίον των διαδηλωτών και τις αναίτιες
προσαγωγές, πολλές από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις».
Αναφέρει επίσης ότι μεταξύ των συλληφθέντων, «περιλαμβάνονται συνδικαλιστές,
όπως ο Μάνθος Ταβουλάρης, πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλίου και Χάρτου, ο Μιχάλης
Γκοντούμας, μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», και άλλοι αγωνιστές».
Ανακοίνωση με την οποία ζητά την απελευθέρωση των συλληφθέντων και την απόσυρση των κατηγοριών, εξέδωσε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
(ΟΙΥΕ).

10-θριάσιο

Μπακογιάννη: Ο Βαρουφάκης είχε "πολιτικό δόλο"

Δ

ριμύτατη επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη εξαπέλυσε, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Ντόρα Μπακογιάννη, κατηγορώντας τον πρώην
υπουργό Οικονομικών πως με "πολιτικό δόλο" προσπάθησε να τορπιλίσει τη διαπραγμάτευση και να οδηγήσει
τη χώρα εκτός ευρωζώνης.
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ΥΠΟΙΚ: Από Δευτέρα το νέο καθεστώς ΦΠΑ

Α

πό τη Δευτέρα θα τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς του ΦΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, το υπουργείο
Οικονομικών.

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς του
ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών θα
προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η εφαρμογή των νέων διατάξεων να ξεκινήσει από τη Δευτέρα
20/7/2015», αναφέρει το υπουργείο
στην ανακοίνωσή του.
Μετά τις αλλαγές στις οποίες
προχώρησε η κυβέρνηση, οι συντελεστές ΦΠΑ θα εφαρμοσθούν ως εξής:

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι
"δούλεψε από την πρώτη στιγμή για να μην πετύχει η
διαπραγμάτευση, είχε πολιτικό σχέδιο, ανήκε στο λόμπι
της δραχμής", προσθέτοντας μάλιστα πως –σε αντίθεση
με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ– ο κ. Βαρουφάκης είχε
πλήρη επίγνωση του τι έκανε και "δεν έχει το άλλοθι της
άγνοιας".
Σημείωσε δε πως ο κ. Βαρουφάκης "ήξερε πως το
τίμημα" της στρατηγική που ακολούθησε στη διαπραγμάτευση "θα το υποφέρει ο ελληνικός λαός", με τη χώρα να
έφτασε να πληρώσει "ένα τίμημα που δεν της άξιζε".
Η κ. Μπακογιάννη επαναβεβαίωσε πως η ΝΔ δεν θα
επιδιώξει μια πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης, αλλά σκοπεύει αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα να κυβερνήσει, το οποίο – όπως είπε – κέρδισε από το λαό.
Αναγνώρισε δε στον πρωθυπουργό ότι μετά τα λάθη που
έκανε πλέον έχει "διαβεί το Ρουβίκωνα"
Παρά ταύτα, η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε πως
μετά τις διαρροές από τη ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφηκαν στην κρίσιμη ψηφοφορία για τα μέτρα, χρειάζεται
να γίνει "ευρύτατος ανασχηματισμός" και να φύγει από
την προεδρία της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Τέλος, όσον αφορά τις εσωκομματικές υποθέσεις της
ΝΔ, η κ. Μπακογιάννη είπε πως η ίδια δεν προτίθεται να
θέσει κάποιο θέμα ηγεσίας όσο διανύουμε μια τόσο
κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

• ΦΠΑ 23% στον οποίο θα υπάγονται
η εστίαση - catering και τα περισσότερα
τρόφιμα, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κ.ά.) και κόμιστρα ταξί.

• ΦΠΑ 13% για ξενοδοχεία (το μέτρο θα εφαρμοσθεί από τον Οκτώβριο του 2015), ενέργεια, ύδρευση και ορισμένα
τρόφιμα.
• ΦΠΑ 6% για φάρμακα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και εισιτήρια θεάτρου.

• Νησιά Αιγαίου: Καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες σήμερα για τα νησιά μειωμένοι (κατά 30%) συντελεστές ΦΠΑ.
Ειδικότερα, καταργούνται από 1.10.2015 στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα
και από 1.6.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.
• Με ΦΠΑ 23% και όχι 13% όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο νόμου που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή θα φορολογηθούν: πουλερικά, γαλοπούλες, κουνέλια, βότανα, ζάχαρη, ξίδια, εντομοκτόνα για αγροτική χρήση, προφυλακτικά, καυσόξυλα, σερβιέτες και αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά 10 ή περισσότερων προσώπων.

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Σ

τη συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής για τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ)
προχώρησαν την Πέμπτη ο υπουργός
Εργασίας Παναγιώτης Σκουρλέτης και ο
αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης.
Η επιτροπή απαρτίζεται από πρόσωπα με
τα απαραίτητα ακαδημαϊκά, επιστημονικά
και επαγγελματικά προσόντα και θα συμβάλει στην επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστών Αναπηρίας με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες ανάγκες και θα επανεξετάσει τον κατάλογο των μη αναστρέψιμων
παθήσεων στην κατεύθυνση της διεύρυνσης
του.

Η συγκρότηση της Επιτροπής προβλέπεται από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο, «Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), και την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)».
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Τίθεται σε ισχύ το «βραχιολάκι» Πώς θα παρακολουθούν οι κρατούμενοι μαθήματα στα ΑΕΙ

Υ

πεγράφη η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους
όρους κάτω από τις οποίες ο Νίκος Ρωμανός, αλλά και άλλοι κρατούμενοι που
είναι φοιτητές, μπορούν να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι),προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε Α.Ε.Ι., κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ψηφίστηκε ο νόμος 4205/2013 που
παρέχει τη δυνατότητα στους κρατούμενους φοιτητές να παρακολουθούν τα μαθήματά
τους στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι,
ενώ, παράλληλα, ο ίδιος νόμος προέβλεπε την έκδοση σχετικής απόφασης των υπουργών Παιδείας και Δικαιοσύνης που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες χορήγησης των
εκπαιδευτικών αδειών στους κρατούμενους φοιτητές.
Η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε τώρα και προβλέπει ότι οι κρατούμενοι,
υπόδικοι και κατάδικοι που είναι φοιτητές, ή σπουδαστές Α.Ε.Ι., κ.λπ., «δικαιούνται την
παρακολούθηση των μαθημάτων τους, των εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις
εξετάσεις και εξ αποστάσεως, εφόσον το επιθυμούν, ή έχει απορριφθεί το αίτημά τους
για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από το συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1
του Σωφρονιστικού Κώδικα».
Παράλληλα, οι αιτήσεις για παρακολούθηση μαθημάτων εξ΄αποστάσεως θα υποβάλλεται στο συμβούλιο της φυλακής και μαζί θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που θα
αποδεικνύουν την εγγραφή του κρατούμενου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το συμβούλιο
της φυλακής «οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση
της απρόσκοπτης επικοινωνίας του κρατούμενου με το εκπαιδευτικό προσωπικό του
τμήματος φοίτησης και την πρόσβαση σε τεχνικά μέσα για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση καθώς και για την μελέτη και τη συμμετοχή στις εξετάσεις», αναφέρει η
απόφαση.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, προβλέπεται, επίσης, η εξασφάλιση ειδικών
χώρων οι οποίοι θα διατίθενται στους κρατούμενους για να μελετούν και για να εξετάζονται. Οι ειδικοί αυτοί χώροι θα είναι σε αίθουσες σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή της Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας. Όμως, σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι ειδικοί αυτοί χώροι στις εκπαιδευτικές
μονάδες, τότε πρέπει να βρεθούν οι ειδικοί αυτοί χώροι μέσα στις φυλακές που φιλοξενούνται οι κρατούμενοι.
Στους ειδικούς χώρους, που θα διαμορφωθούν για τους κρατούμενους φοιτητές, επιτρέπεται προς διευκόλυνση των σπουδών τους η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με
ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Η πρόσβαση στο Internet θα γίνεται
παρουσία του εκπαιδευτικού, ή του κοινωνικού λειτουργού που θα έχει την ευθύνη των
σπουδών των κρατουμένων.
Οι καθηγητές που θα απασχολούνται με την παρακολούθηση των σπουδών των κρατουμένων σπουδαστών, θα διατίθενται για το σκοπό αυτό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα
που σπουδάζει ο κρατούμενος. Την ίδια στιγμή ελεγχόμενο από τους εκπαιδευτικούς θα
είναι και το έντυπο υλικό που θα είναι στην διάθεση των κρατουμένων.
Επίσης, οι κρατούμενοι που σπουδάζουν θα κινούνται και θα λειτουργούν κατά
παρέκκλιση του προγράμματος της φυλακής. Δηλαδή θα σιτίζονται εκτός της προγραμματισμένης ώρας, ενώ μπορεί να παραμένουν στους χώρους που θα μελετούν και μετά
το κλείσιμο των κελιών.
Οι προϋποθέσεις
Σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση, ο κρατούμενος που θα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το 1/3 των μαθημάτων του και εργαστηρίων εξ αποστάσεως επί ένα
εξάμηνο, δικαιούται να ζητήσει από το συμβούλιο των φυλακών εκπαιδευτική άδεια,
καθώς και τη χορήγηση άδειας με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού «βραχιολιού».
Σε περίπτωση που ο κρατούμενος παρακολουθεί με επιτυχία τις σπουδές τους θα
τύχει ευεργετικού υπολογισμού έκτισης των ημερών της ποινής του. Δηλαδή, κάθε
ημέρα που θα είναι ενταγμένος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκλαμβάνονται ως 3
ημέρες έκτισης της ποινής.
Υπενθυμίζεται, ότι το ημερήσιο κόστος για τη χρήση μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης, ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και θα βαραίνει τον κρατούμενο, ενώ τη
δαπάνη θα καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής
αδυναμίας του κρατούμενου.

θριάσιο-11

Συνεργασία των Δήμων Αθηναίων και
Αιγάλεω στη διαχείριση απορριμμάτων

Ο

ι Δήμαρχοι
Αθηναίων
Γιώργος
Καμίνης και Αιγάλεω
Δημήτρης Μπίρμπας
αποφάσισαν
την
επέκταση της συνεργασίας
των
δύο
Δήμων και στον
τομέα της διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Σε
συνάντηση
τους, αποφάσισαν τη
σύσταση
ομάδας
εργασίας, που αποτελείται από τους Ανδρέα Βαρελά, αντιδήμαρχο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων και Νικόλαο Νικητάκη, αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, καθώς και από τους Γενικούς Γραμματείς
των δύο Δήμων, Λευτέρη Καστανάκη και Αγγελική Βλάχου.
Η ομάδα εργασίας θα πρέπει έως το τέλος του έτους να παρουσιάσει και να προωθήσει όλες τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την αποκεντρωμένη διαχείριση των
απορριμμάτων των δύο Δήμων.

Οδηγός της Ο.ΣΥ. έκλεβε καύσιμα
από το λεωφορείο που οδηγούσε

Σ

υνελήφθησαν, νυκτερινές ώρες της Τετάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
46χρονος οδηγός λεωφορείου των Οδικών Συγκοινωνιών (Ο.ΣΥ.) και ο 21χρονος γιος του για υπεξαίρεση καυσίμων.
Ειδικότερα, οι δύο
ανωτέρω κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, σε
παράδρομο της Νέας
Εθνικής Οδού ΑθηνώνΛαμίας, στο ύψος του
Ολυμπιακού Χωριού, να
αφαιρούν
καύσιμα
(πετρέλαιο) από το
ντεπόζιτο του λεωφορείου, το οποίο οδηγούσε
ο 46χρονος και επέστρεφε στο αμαξοστάσιο, αφού είχε τελειώσει τη βάρδια του.
Συγκεκριμένα, πιάστηκαν να αντλούν, με τη χρήση λάστιχου, πετρέλαιο από το ντεπόζιτο του λεωφορείου και να το τοποθετούν σε μπιτόνια, τα οποία μεταφόρτωναν στο
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 46χρονου.
Από την έρευνα στα δύο ανωτέρω οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε μπιτόνια που περιείχαν ενενήντα οκτώ λίτρα πετρελαίου.
Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι, από τις αρχές του μηνός Ιουλίου, τουλάχιστον, οι
συλληφθέντες με τον ίδιο τρόπο είχαν αφαιρέσει πέντε φορές ποσότητες καυσίμων τετρακοσίων λίτρων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος
τους παρέπεμψε για δίκη στο Αυτόφωρο Μ.Π. Αθηνών.

12-θριάσιο
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Ασφαλιστικό: Πέρασε το πρώτο
πακέτο, έρχεται το δεύτερο

Ψ

ηφίστηκε χθες από τη Βουλή το α’ πακέτο
αλλαγών στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
που προέβλεπε η συμφωνία μεταξύ ελληνικής
κυβέρνησης και ΕΕ. Κορωνίδα αυτών ήταν η επιβολή
εισφορών 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις για τη
στήριξη της υγειονομικής
περίθαλψης, βασικά δηλαδή
του ΕΟΠΥΥ. Έτσι ο κλάδος
της δημόσιας υγείας να
ενισχυθεί κατά 422 εκατ.
ευρώ φέτος (β ΄εξάμηνο) και
κατά 854 εκατ. ευρώ το 2016
μέσω μεταβίβασης πόρων
από τους συνταξιούχων στον
ΕΟΠΥΥ. Συνολικά, δηλαδή, ο
ΕΟΠΥΥ θα λάβει "ένεση"
ρευστότητας πάνω από 1,2
δισ. ευρώ τον επόμενο ενάμισι χρόνο.
Κορωνίδα του επόμενου
πακέτου, το οποίο πρέπει να
ψηφιστεί έως τη Δευτέρα 22
Ιουλίου, θα είναι η σταδιακή
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, στο διάστημα
2016 -2022, σε όλους τους
ασφαλισμένους
πλην
εκείνων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
και ορισμένων άλλων ειδικών κατηγοριών. Στόχος αυτής
της αλλαγής είναι η αναχαίτιση της ανόδου των ετήσιων
συνταξιοδοτικών δαπανών την επόμενη εξαετία λόγω της
συνέχισης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Η έμμεση
εξοικονόμηση από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης την οποία έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, εκτιμάται
από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Εργασίας σε 180
εκατ. ευρώ φέτος (β΄ εξάμηνο ) και σε 360 εκατ. ευρώ το
2016. Συνολικά, δηλαδή, η κυβέρνηση προσδοκά έμμεση
εξοικονόμηση 540 εκατ. ευρώ το 2015-2016.
Πιο αναλυτικά χθες ψηφίστηκαν από την ελληνική
βουλή τα εξής μέτρα:
· Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλιστικών
ταμείων μετά τις 30 Ιουνίου 2015, χορηγείται σύνταξη
που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την
συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό
της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).
· Από 1η Ιανουαρίου 2015 εντάσσονται υποχρεωτικά
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα
ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν
έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος
νόμου.
· Από 1η Ιανουαρίου 2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία
βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση)
προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα
επίπεδα του έτους 2015.
· Από 1η Ιουλίου 2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται
από τις κύριες συντάξεις και από την παραπάνω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής
περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις
επικουρικές συντάξεις.
· Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους
όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης, τις λεπτομέρειες και την διαδικασία
εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Μέχρι τη Δευτέρα τις 22 Ιουλίου, κατά τη συμφωνία
κυβέρνησης - ΕΕ θα πρέπει να ληφθούν φιλόδοξες
συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις και να συγκεκριμενοποιηθούν πολιτικές για την πλήρη αποκατάσταση των δημοσιονομικών ζημιών που προκύπτουν από τις αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και την εφαρμογή της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή εναλλακτικά μέτρα τα
οποία θα είναι από κοινού συμφωνημένα.
Περαιτέρω, μέχρι τις 22 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν
ψηφιστεί οι ακόλουθες διατάξεις:

· Σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Από
την 1η Ιανουαρίου 2023, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για να πάρει
κάποιος ασφαλισμένος σύνταξη διαμορφώνονται ως
εξής:
- Για πλήρη σύνταξη γήρατος, χρειάζεται για οποιαδή-

ποτε κατηγορία ασφαλισμένων η συμπλήρωση του 62ου
έτους με 40 χρόνια ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
- Για μειωμένη σύνταξη γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους χρειάζεται η συμπλήρωση του 62ου έτους
ηλικίας με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα
από τα παραπάνω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα προσαρμοστούν σταδιακά και, συγκεκριμένα, θα αυξηθούν
κατά 6 μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015,
φτάνοντας μέχρι και το έτος 2022.
Στις περιπτώσεις που για να βγει κάποιος ασφαλισμένος στη σύνταξη δεν προβλέπεται κάποιο όριο ηλικίας, η
μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 1η Ιανουαρίου 2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35
ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο
ηλικίας το 55ο έτος.
Κατά χρονικό διάστημα προσαρμογής των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού
σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση
του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου
νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
γ. Οι κατηγορίες ασφαλισμένων για τους οποίους
ισχύουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν
διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις των ισχυόντων νόμων είναι οι ακόλουθες:
α) υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές.
β) μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.
γ) σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων
δ) ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από
τις διατάξεις του νόμου 612/77.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 λόγω ικανοποίησης των προϋποθέσεων του
χρόνου ασφάλισης ο οποίος απαιτείται και των ορίων
ηλικίας (όπου αυτά προβλέπονται) δεν θίγονται και
δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Σε όσους συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015,
δίδεται σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν
καταβάλλει. Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους,
χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης
σύνταξης.
· Σταδιακή κατάργηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) μέχρι το 2019.
Το Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να καταργηθεί το ΕΚΑΣ
που λαμβάνει το 20% των οικονομικά πιο εύπορων
συνταξιούχων.

θριάσιο-13

"Εμπιστοσύνη", "ίδια
ευθύνη" και πραξικόπημα

"

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη

H σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει την κρίσιμη
ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης με
τις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο για πιθανή
μελλοντική συμφωνία σχετικά με νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ.
Στο πλαίσιο αυτό έχει βασική σημασία η ανάληψη ιδίας
ευθύνης από τις ελληνικές αρχές, τις δε δεσμεύσεις πολιτικής πρέπει να ακολουθήσει η επιτυχής υλοποίησή τους."
Αυτή είναι η πρώτη παράγραφος της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής στις 12 Ιουλίου με την οποία ανοίγει ο δρόμος
για διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Μια
πρώτη παράγραφος που αναδεικνύει και συγκροτείται από
δύο έννοιες. Την "εμπιστοσύνη" και την "ανάληψη ίδιας
ευθύνης"(ownership) της κυβέρνησης έναντι του προγράμματος. Με άλλα λόγια στο προαπαιτούμενο να πιστέψει η
κυβέρνηση σε αυτό το πρόγραμμα και να το εφαρμόσει με
τρόπο που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των εταίρων ότι το
υλοποιεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο,
τίποτα από τα παραπάνω δεν συνάδει με τη θεωρία του
"πραξικοπήματος" που δυναμικά εισήλθε στη ζωή μας από
την κυβερνητική πλειοψηφία ως δικαιολογία για την αποδοχή
των γενικών όρων της συμφωνίας. Εξάλλου και μόνο η
έννοια της λέξης "πραξικόπημα" αποδεικνύει την αντίφαση.
Υπενθυμίζουμε ότι ευρέως, "Πραξικόπημα καλείται η βίαια
και αιφνιδιαστική συνωμοτική πράξη που έχει σκοπό τη
μεταβολή του πολιτεύματος προς όφελος της πολιτικής και
στρατιωτικής κάστας μιας χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης
είναι ότι τα πραξικοπήματα έχουν σκοπό την εγκαθίδρυση
ενός καθεστώτος και τον περιορισμό των συνταγματικών
δικαιωμάτων των πολιτών. Διακρίνεται σε πολιτικό ή στρατιωτικό, ενώ υπάρχει και ο όρος συνταγματικό πραξικόπημα."
Από τη συμφωνία (δηλαδή την αποδοχή και από τα δύο
μέρη της δήλωσης), δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο
πολίτευμα, ούτε περιορισμός των δικαιωμάτων των πολιτών.
Αντίθετα προβλέπεται διεύρυνση των δικαιωμάτων τους με
περιορισμό των δικαιωμάτων του κράτους και των κομμάτων
στη ζωή μας, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στην
παράγραφο της δήλωσης, "σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της
ελληνικής κυβέρνησης, να εκσυγχρονίσουν και να
ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την ελληνική διοίκηση και
να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ικανοτήτων και
την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης. Μια πρώτη
πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20 Ιουλίου ύστερα από συζητήσεις με τους θεσμούς."
Επιπλέον προβλέπεται επέμβαση στις υποχρεώσεις των
πολιτών και των φορέων έναντι του δημοσίου (φοροδιαφυγή,
απεγκλωβισμό από τον έλεγχο της οικονομίας από ειδικά
συμφέροντα, συντεχνίες κλπ) που υπό όρους κοινωνικής
δικαιοσύνης.. δεν υπάρχει κανείς που να τολμά να εγείρει
διαφωνία.
Σαφέστατα η χρήση της λέξης πραξικόπημα δε συνάδει με
την ουσία της συμφωνίας ενώ παραπέμπει στις γενικόλογες,
πομπώδεις υπερβολές που καταφεύγουν λαϊκιστικοί φορείς
για την υπέρβαση της αναφοράς στο συγκεκριμένο. Επιπλέον καμία σχέση με "εμπιστοσύνη" και "ανάληψη ίδιας
ευθύνης" δεν έχουν δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης ότι
δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα των συμφωνηθέντων μέτρων.
Επιτέλους, αυτή συμφωνία είναι η μόνη που έχουμε και η
τελευταία ευκαιρία που μας δίδεται για να μη πτωχεύσει η
χώρα παραμένοντας στον ευρωπαϊκό αστερισμό. Πρέπει να
πιστέψουμε σε αυτή, να συσπειρωθούμε και να προσπαθήσουμε για την πλήρη, ταχεία και επιτυχή εφαρμογή των
προβλέψεων της έτσι ώστε να θέσουμε τη χώρα σε τροχιά
ανάκαμψης το συντομότερο δυνατό, επιταχύνοντας την αποκατάσταση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής
πολιτών και επιχειρήσεων. Οι επιλογές των προσώπων που
σε κυβερνητικό επίπεδο θα κληθούν να αναλάβουν "ίδια
ευθύνη" και να αποκαταστήσουν την "εμπιστοσύνη" είναι
καίρια και κομβική. Όπως αντίστοιχα καίρια και κομβική είναι
και η απαραίτητη σύμπραξη του συνόλου των παραγωγικών
φορέων, μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρηματιών και
του συνόλου των πολιτών σε αυτή την κοινή και τελευταία
προσπάθεια-ευκαιρία για τη σωτηρία και την προοπτική της
χώρας.
Επιτέλους, σε αυτή την περιπέτεια, είμαστε όλοι μαζί… Ας
αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί χωρίς
υπεκφυγές και αστερίσκους…
* Ο κ. Τσαμουργκέλης διδάσκει Διεθνή Οικονομικά στο
Παν/μιο του Αιγαίου. Έχει διατελέσει διευθύνων στέλεχος
εταιρειών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Διδάκτωρ Παν/μιου
της Οξφόρδης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
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 τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
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. Αποδοχές 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 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 περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα210-5572695,
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@YAHOO.GR (20.5.15)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λ ι ,
κ λ π κ α ι α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ισ μ έ ν α σ ε φ υ τι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η , η
ε λι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι
τ ου ς ε ο ρ τ α ζ ομ έ ν ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί ,
τ σ ίπ ου ρ ο , μ α σ τ ί χ α .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο
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