
««ΔΔεενν  θθαα  κκρρύύββοοννττααιι
ππίίσσωω  ααππόό  ττηηνν

υυπποογγρρααφφήή  μμοουυ»»
Καταπέλτης ο πρωθυπουργός εναντίον των

διαφωνούντων στον ΣΥΡΙΖΑ

«Προσπάθειες που αναθε-
ματίζουν κακούς και τέρατα όχι
μόνο δεν βοηθάνε αλλά υπο-
νομεύουν κάθε σοβαρή προ-
σπάθεια από-γκετοποίησης

συγκεκριμένων περιοχών της
Δυτικής Αττικής»

«Μέχρι σήμερα
αντιδράσεις βλέπω,
ηρωικές δηλώσεις

διαβάζω, αλλά καμία
πρόταση εναλλακτι-
κή στο εκβιαστικό
δίλλημα της 12ης

Ιούλη δεν άκουσα».

ΕΕξξάάππλλωωσσηη
ττωωνν  ρρύύππωωνν

ααππόό  ττοονν  ΑΑσσππρρ--
όόππυυρργγοο  σσττοο
ΛΛεεκκααννοοππέέδδιιοο

Ερευνα καταδεικνύει ότι 9 στους 10
κατοίκους της δυτικής περιοχής του Λεκα-
νοπεδίου και 8 στους 10 στα νότια προά-
στια αντιλήφθηκαν βαριές οσμές από τις
φλεγόμενες εγκαταστάσεις του Ασπροπύρ-
γου, ενώ μόλις 2 στους 10 πολίτες στους
βόρειους δήμους του Λεκανοπεδίου αντιλή-
φθηκαν διαφορετική οσμή.

Η αβάσταχτη
ελαφρότητα 

του κρατισμού

Μεγάλη πτώση στα έσοδα το
α' τρίμηνο δείχνουν τα στοιχεία

της ΕΛΣΤΑΤ
Αντίθετα, αυξημέ-

νες κατά περίπου
800 εκατ. ευρώ είναι
οι δημόσιες δαπά-
νες σε σχέση με τις

αρχές του 2014.

O Standard & Poor’s 
αναβάθμισε την

Ελλάδα

«Το Χαμόγελο του 
Παιδιού»

Μηδενική Ρευστότητα - Μηδενικά Έσοδα
- Χιλιάδες Παιδιά κινδυνεύουν

ΡΡαακκιιττζζήήςς::  ΗΗ  οοιικκοο--
ννοομμίίαα  ππλλήήττττεεττααιι  

εεππεειιδδήή  
έέχχοουυμμεε  φφττάάσσεειι  σστταα

όόρριιαα  ττηηςς  ααρρννηησσιιδδιικκίίααςς
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

 Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015
Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού
Αθηνών - Κορίνθου, Διασταύρωση
Ασπροπύργου, 2105575911

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, 2105541216

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη Πάρνηθος 95,
2102445975

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας
Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR (Σακόπουλος
Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4 -
Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Νεφελώδης
Η θερμοκρασία θα κυμανθελι απο
25 εως 26 βαθμούς Κελσίου. Υγρα-
σια 25%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγ-
δαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδά-

λω Μαριλένα Μαρκέλλα, Μαρκέλα,
Μαρκελλή, Μαρκελή Μενέλαος

Ασφυξία προκάλεσε στα νότια
και δυτικά προάστια της
Αθήνας η πυρκαγιά στο

εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ασπρ-
οπύργου. Σε πολλές περιοχές, όπως
η Νίκαια, η Πετρούπολη, το Μοσχά-
το, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και ο Πει-
ραιάς, οι ρύποι από τα φλεγόμενα
σκουπίδια προκάλεσαν δυσφορία,
ενώ η οσμή έγινε αισθητή στο
μεγαλύτερο μέρος του Λεκανο-
πεδίου.

Με δεδομένο ότι η πολιτεία δεν έχει
ακόμη καταλήξει στο τι ακριβώς
κάηκε στον Ασπρόπυργο –και
συνεπώς τι επιπτώσεις θα έχει η
πυρκαγιά στη δημόσια υγεία– το
πρόσφατο περιστατικό αναδεικνύει
την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων
στις βιομηχανίες που βρίσκονται σε
περιαστικές περιοχές.

Η πυρκαγιά του Ασπροπύργου και
τα ρεπορτάζ που ακολούθησαν (και
μετέφεραν τη δραματική κατάσταση
που επικρατούσε στη μονάδα
ανακύκλωσης) κινητοποίησαν τον
Δημήτρη Χατζηδάκη, δόκτωρα
χημικό μηχανικό, που υπηρέτησε επί
πολλά χρόνια στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος, ασχολούμενος με θέματα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο κ. Χατ-
ζηδάκης έστειλε περισσότερα από
300 ερωτηματολόγια σε παλαιούς

συνεργάτες, φίλους και γνωστούς σε
όλο το Λεκανοπέδιο, προσπαθώντας
να εντοπίσει πόσο αισθητή είχε γίνει
η ρύπανση και σε ποιες περιοχές, σε
τι παρέπεμπαν οι οσμές και αν είχαν
τυχόν νιώσει κάποιου είδους όχληση.

Από το δείγμα, περίπου 220
σημεία ήταν κατανεμημένα με
πληθυσμιακά κριτήρια στο σύνολο
των δήμων του Λεκανοπεδίου, για τη
διασφάλιση επαρκούς αξιοπιστίας
των ευρημάτων.

«Από τα στοιχεία της ΕΜΥ

προκύπτει ότι στις 6 και 7 Ιουνίου στο
Θριάσιο Πεδίο επικρατούσαν βόρειοι
άνεμοι, ενώ στο λεκανοπέδιο της
Αθήνας οι άνεμοι ήταν αρχικά βόρει-
οι (στις 8 Ιουνίου) και στη συνέχεια
νότιοι (στις 9 και 10 Ιουνίου). Ουσια-
στικά, λοιπόν, από τον συνδυασμό
των ανέμων τις ημέρες αυτές τα
ποικίλης σύστασης καυσαέρια
οδηγήθηκαν αρχικά στη δυτική περ-
ιοχή του Λεκανοπεδίου και στη
συνέχεια κυρίως στη νότια και στην
κεντρική, κάνοντας παντού αισθητή
την παρουσία τους», εξηγεί ο κ. Χατ-
ζηδάκης.

Εξάπλωση των ρύπων από τον
Ασπρόπυργο στο Λεκανοπέδιο

Ερευνα καταδεικνύει ότι 9 στους 10 κατοίκους της δυτικής περιοχής του Λεκανοπεδίου
και 8 στους 10 στα νότια προάστια αντιλήφθηκαν βαριές οσμές από τις φλεγόμενες
εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου, ενώ μόλις 2 στους 10 πολίτες στους βόρειους δήμο-
υς του Λεκανοπεδίου αντιλήφθηκαν διαφορετική οσμή.
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Κυβέρνηση: Δεν θα
υπάρξουν πλειστηρια-
σμοί πρώτης κατοικίας

Έως την 1/1/2016 θα έχει ψηφιστεί διάταξη για την
αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας,
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενώ αύριο θα

συζητηθεί στην Βουλή ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. 
Η υιοθέτηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ένα από
τα προαπαιτούμενα στα οποία δεσμεύεται η χώρα μας,
με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών
των κρατών – μελών της Ευρωζώνης, προκειμένου να
εκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς, ανα-
φέρουν οι ίδιες πηγές.
Σχετικά με το επίδικο ζήτημα των πλειστηριασμών
σημειώνονται τα εξής: 
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα τεθεί σε ισχύ από την
1/1/2016. 
Έως τότε θα έχει ψηφιστεί από την Βουλή διάταξη για την
αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, που θα
ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ρύθμιση των κόκκι-
νων δανείων.
Η εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη
πτωχεύσει, θα γίνει με τον ισχύοντα νόμο
Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, ή κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια
διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις και τροποποιήσεις. 
Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών,
έχει εκδώσει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών η οποία
δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα
τηρήσει τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθ-
εσία, προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές.
Με το προεδρείο της ΕΕΤ θα συναντηθεί αύριο ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας. 

Τατούλης κατά Μεϊμαράκη για
την εκλογή προέδρου στη ΝΔ

Ηεκλογή του προέδρου της ΝΔ πρέπει να γίνει από το λαό,
επισημαίνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος
Τατούλης, «μακριά από ψευτομαγκιές και δαχτυλίδια

εξουσίας». 
Ο κ. Τατούλης επικρίνει τον πρόεδρο του κόμματος, Β. Μεϊμα-
ράκη, με αφορμή τη χθεσινή του συνέντευξη στη δημόσια τηλε-
όραση, υπογραμμίζοντας ότι «ο υπηρεσιακός πρόεδρος της ΝΔ
Ευάγγελος Μεϊμαράκης κατέθεσε χθες το όραμα του για τον
ενταφιασμό της ελπίδας ενός ολόκληρου λαού».
Στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Τατούλης επισημαίνει ότι «σε μια
εποχή που η κοινωνία απενοχοποιημένη διεκδικεί την συμμε-
τοχή της στην λήψη των αποφάσεων, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης
με περισσό κουτσαβακισμό προσέβαλε τους ψηφοφόρους της
ΝΔ και τον τέως πρόεδρο του κόμματος, χαρακτηρίζοντας ως
«αγοραία» την ψήφο τους, με την οποία μάλιστα αναδείχτηκε ο
προηγούμενος ηγέτης της παράταξης, επιδιώκοντας να οδηγή-
σει την ΝΔ σε μια σκοτεινή περίοδο κυριαρχίας των μηχανι-
σμών».
Η διαδικασία εκλογής προέδρου στην ΝΔ, μετά το δημοψήφισμα
που έγινε στη χώρα μας πριν από λίγες μέρες, μπορεί να γίνει
μόνο από το λαό – υποστηρίζει ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου. 
«Ο άδολος και ακομμάτιστος πατριωτισμός που αναζητά διέξο-
δο, κάθε φορά που δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να εκφρά-
σουν τις επιλογές τους, είναι η ατζέντα της επόμενης ημέρας για
την επιλογή του επικεφαλής της ΝΔ. Μακριά από ψευτομαγκιές
και δαχτυλίδια της εξουσίας. 
»Μακριά από συναλλαγές και καθεστωτικού τύπου μεθοδο-
λογίες συντήρησης και αποξένωσης των πολιτών, το τρίπτυχο
αυτό μπορεί να θωρακίσει ένα νέο ενωτικό μέτωπο στην κεντρ-
οδεξιά».
Τέλος, ο κ. Τατούλης υποστηρίζει πως ο τόπος χρειάζεται αντι-
πολίτευση με κυβερνητικό πλάνο και ορίζοντα - και τονίζει πως,
«η ΝΔ πρέπει να γίνει ο οδηγός της προσπάθειας αυτής και όχι
ένα υπηρεσιακό κόμμα με υπηρεσιακό αρχηγό δεκανίκι. 
»Η ΝΔ χρειάζεται να αναπτύξει και να προάγει ένα κυβερνητικό
μοντέλο μέσα από διαδικασίες, που θα προσφέρουν στην παρά-
ταξη ένα νέο όραμα στο πρόσωπο ενός έντιμου ηγέτη».
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«Προσπάθειες που αναθεματίζουν κακούς και τέρατα όχι μόνο
δεν βοηθάνε αλλά υπονομεύουν κάθε σοβαρή προσπάθεια από-

γκετοποίησης συγκεκριμένων περιοχών της Δυτικής Αττικής»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015,
στην Ελευσίνα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερ-
ειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, έκτακτη

σύσκεψη με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Συλλόγο-
υς Τσιγγάνων και την Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά, με
σκοπό την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων αποφυγής
εστιών φωτιάς σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα
την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης της συνεργασίας των
συλλόγων Ρομά και των διαμεσολαβητών Ρομά στις προ-
σπάθειες των δημόσιων φορέων για πρόληψη συμβάντων
που ενέχουν τεράστιους κινδύνους πυρκαγιών στη Δυτική
Αττική και την ανάγκη διοργάνωσης δράσεων ενημέρω-
σης και εκπαίδευσης μελών Ρομά σε θέματα πυρασφάλει-
ας-πυροπροστασίας έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί η ευρύτερη κοινότητα και να υπάρξει οικονομία δυνάμεων των
αρμόδιων αρχών. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει συστηματικές ενέργειες
για τη χαρτογράφηση της λειτουργίας πράσινων σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ότι μόνο η πολιτική
διαλόγου, διαβούλευσης και σταθερών συνεργασιών μπορεί να αποδώσει καρπούς στην περιοχή. Τόνισε χαρακτηρι-
στικά: «Προσπάθειες που αναθεματίζουν κακούς και τέρατα όχι μόνο δεν βοηθάνε αλλά υπονομεύουν κάθε σοβαρή
προσπάθεια από-γκετοποίησης συγκεκριμένων περιοχών της Δυτικής Αττικής».

Ο Διοικητής της Π.Υ. Δυτικής Αττικής, κ. Ι. Κλεφτοσπύρος, αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη συνεργασίας, ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους υψηλής επικινδυνότητας αλλά και στη σημαντική βοήθεια των διαμεσολαβητών Ρομά. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά, κ. Κ. Παϊτέρης, έκανε λόγο για την εθελοντική συμμετοχή των δια-
μεσολαβητών, τις υπαρκτές δυσκολίες δραστηριοποίησής τους και την επιτακτική ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης
για θέματα πολιτικής προστασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και ευρύτερες συνεργασίες
με δημόσιους φορείς και άλλους συλλόγους της περιοχής. 

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων Ρομά Νεοκτίστων (κ. Γ. Σούτας) και Φιλικής Εταιρείας Ζεφυρίου (κ. Α. Τσακίρης) αναφ-
έρθηκαν στη συμμετοχή των Συλλόγων σε όποιες δράσεις για θέματα πρόληψης και αποφυγής επικίνδυνων συμβάν-
των.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την απόφαση των συμμετεχόντων για διοργάνωση ενημερωτικής δράσης διαμεσο-
λαβητών Ρομά και μελών Συλλόγων Ρομά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας σε συνεργασία με την Αντιπεριφ-
έρεια Δυτικής Αττικής. 

Άμεση αντίδραση της
Περιφέρειας Αττικής στην

πυρκαγιά στη Σταμάτα

Υπό έλεγχο είναι πλέον η πυρκαγιά που
ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή της
Σταμάτας, στο Δήμο Διονύσου.  Χάρη στην

άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και όλων των
εμπλεκόμενων πλευρών δεν χρειάστηκε η εκκένωση
της περιοχής.

Η Περιφέρεια Αττικής με κλιμάκιο της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε επιτόπου από την
πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς και συνέδραμε την
Πυροσβεστική Υπηρεσία με πέντε υδροφόρα οχήματα.
Παράλληλα καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της
πυρκαγιάς έπαιξαν οι εθελοντικές ομάδες της
περιοχής.

Με δεδομένο ότι οι συνθήκες υψηλού κινδύνου για
την εκδήλωση πυρκαγιών συνεχίζονται τα επόμενα
24ωρα, υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας -
http://patt.gov.gr/site/index.php?option=com_con-
t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 7 9 6 3 : o - - - - - - - -
&catid=337&Itemid=375  –  δίνονται όλες οι
απαραίτητες οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών
έναντι δασικών πυρκαγιών.

Οι πολίτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα προληπτικά μέτρα, αποφεύγοντας
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εργασία (καύση ξερών
χόρτων, κλαδιών, οξυγονοκολλήσεις, κ.α.) που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς και
στην περίπτωση εκδήλωσής της να ειδοποιούν
αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό
κλήσης 199, δίνοντας με ακρίβεια σαφείς πληροφορίες
για την τοποθεσία της πυρκαγιάς και το είδος
βλάστησης που καίγεται. 

Προφυλακίσθηκε στις Ανακριτικές
Αρχές της Καλαμάτας τσιγγάνος -

έμπορος ναρκωτικών από το Ζεφύρι

Παραδόθηκε τελι-
κά στις Ανακριτι-
κές Αρχές της

Καλαμάτας ο 27χρονος
τσιγγάνος από το
Ζεφύρι Αττικής που
κατηγορείται ως μέλος
της τρίτης εγκληματικής
οργάνωσης που εξαρθ-
ρώθηκε το Δεκέμβριο
σε Πύργο και Μεσσηνία
από το Τμήμα Δίωξης
Ναρκωτικών Καλαμά-
τας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.
Πρόκειται για τον τσιγγάνο που είχε φύγει από το Δικα-
στικό Μέγαρο Καλαμάτας πριν από την ολοκλήρωση των
αποφάσεων εισαγγελέα και ανακρίτριας για προφυλάκι-
σή του ή μη και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον
του.
Ο συγκεκριμένος κατηγορείται για διακίνηση μεγάλων
ποσοτήτων ηρωίνης και ήταν ο μόνος που δεν παρου-
σιάσθηκε από τους 12 κατηγορούμενους που έφυγαν
εκείνο το βράδυ.
Ο 27χρονος τσιγγάνος, συνοδεία του δικηγόρου του,
παρουσιάσθηκε στις Αρχές και με σύμφωνη γνώμη ανα-
κρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος και
οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.
Πρόκειται για την εξάρθρωση, σύμφωνα με την
Αστυνομία, τριών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες
ενώνονταν σε ένα δίκτυο και δρούσαν είτε μεμονωμένα
είτε από κοινού. Οι περισσότερες συλλήψεις είχαν γίνει
τότε στην Ηλεία, ενώ από τη Μεσσηνία για συμμετοχή
είχαν συλληφθεί, μεταξύ άλλων, ένας πρώην αστυνο-
μικός με το γιο του.
Μάλιστα, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 156 άτομα
και από αυτά που έχουν ταυτοποιηθεί, τα ογδόντα είναι
κάτοικοι διαφόρων περιοχών της Ηλείας και επτά από τη
Μεσσηνία.

«Δεν θα κρύβονται πίσω από
την υπογραφή μου»

Καταπέλτης ο πρωθυπουργός εναντίον των διαφωνούντων στον ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση κατά όσων εναντιώνονται στη
συμφωνία που έφερε η κυβέρνηση εξα-
πέλυσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός,

μιλώντας με συνεργάτες του, στη διάρκεια σύσκεψ-
ης, και κάλεσε τους διαφωνούντες να μην κρύβον-
ται πίσω από την ασφάλεια της δικής του
υπογραφής.

Σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, ο
Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: 

Συμπλήρωσε πως αν κάποιοι πιστεύουν ότι το
εναλλακτικό αριστερό σχέδιο είναι «το Σχέδιο
Σόιμπλε, η αρπαγή του στοκ των
χαρτονομισμάτων της ΕΚΤ ή το να δίνουμε στους
συνταξιούχους χαρτάκια 'iou' αντί για συντάξεις, ας
βγουν να το εξηγήσουν στον ελληνικό λαό. Και να
μη κρύβονται πίσω από την ασφάλεια της δικής
μου υπογραφής».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη πως έχει πλήρη επίγνωση ότι ανέλαβε την ευθύνη ενός δύσκολου
συμβιβασμού, που κρατά τη χώρα ζωντανή, να συνεχίσει να παλεύει.

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ακόμη πως μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων, δεν υπάρχει άλλη νομοθετική
υποχρέωση και το βάρος πέφτει στη διαπραγμάτευση για τη νέα δανειακή σύμβαση.

Αναφορικά με το βάρος που πρέπει να δοθεί στην κυβερνητική πολιτική έθεσε τέσερις στόχους:
Την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αναγκαίων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα.
Την προώθηση στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Την προσπάθεια άμεσης προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα, ώστε να αντισταθμιστούν οι υφεσιακές τάσεις στην

οικονομία.
«Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της συμφωνίας, είναι αναγκαίο να προβούμε σε έναν απολογισμό και μια

ολοκληρωμένη αποτίμηση της πορείας μας και να χαράξουμε συλλογικά την στρατηγική μας με τα δεδομένα της νέας
πραγματικότητας. Ο 'κομματικός' ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αντιστοιχηθεί με τον 'κοινωνικό'. Να υποδεχθεί τις αγωνίες και τις
προσδοκίες των δεκάδων χιλιάδων απλών ανθρώπων που στηρίζουν σε αυτόν τις ελπίδες του. Και συντεταγμένα,
όπως αρμόζει στη δημοκρατική κουλτούρα της αριστεράς, να οδηγηθεί το Σεπτέμβρη σε ευρείες συλλογικές
διαδικασίες ώστε να προσδιορίσουμε τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αριστερής διακυβέρνησης στα νέα
δεδομένα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.
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Ανακοίνωση για νέες ρυθμίσεις στα ασφαλι-
στικά θέματα των μηχανικών από τον Πρόε-

δρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69 Α/2-7-2015 ο νόμος 4331/2015 με τίτλο « Μέτρα για την α-
νακούφιση των  ΑμεΑ, την  απλοποίηση  της λειτουργίας των  ΚΕΠΑ, καταπολέμηση
της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά θέματα».  Ειδικά για τους μηχανικούς

παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι διατάξεις των άρθρων  38  και 39 για τη μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών του ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ.

Υπενθυμίζω ότι για αυτές ακριβώς τις ρυθμίσεις είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση απέναντί μας,
σε συνάντηση που πραγματοποίησα μαζί με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημήτρη Στρατούλη. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ένα πρώτο βήμα για την ελάφρυνση του κόστο-
υς που πληρώνουν οι μηχανικοί για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ο αγώνας και η προ-
σπάθεια του ΤΕΕ για τους μηχανικούς στα ασφαλιστικά θέματα συνεχίζεται, ώστε να καταστεί
βιώσιμη και επωφελής η ασφαλιστική κάλυψη όλων των συναδέλφων μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις ψηφισθείσες διατάξεις, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης  του
ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν ασφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  από 1.1.93 και εφεξής  και σή-
μερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν με
αίτησή  τους να επιλέξουν την κατάταξή  τους σε μία από τις δύο κατώτερες κατηγορίες ασφά-
λισης. Κατά την υποβολή της αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς το Ταμείο ή να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να εξ-
υπηρετούν τη ρύθμιση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς τομείς των κλάδων επι-
κουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του ΕΤΑΑ και στην ειδική προσαύξηση του
ΤΣΜΕΔΕ.

Ακόμη, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης  του  ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν α-
σφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  μέχρι την 31.12.92   και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ
–ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες   ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης
ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλουν από 1.1.2015 έως 31.12.2016 τις εισφορές,  όπως είχαν διαμορφωθεί
και ίσχυαν μέχρι 30.6.2011. Επιπλέον ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί, συμψηφίζονται με
μελλοντικές εισφορές.

Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών που έχουν προκύψει από την επιβολή της πρόσθετης ει-
σφοράς του αρ. 44 παρ. 14 Ν. 3986/2011 και αφορούν το χρονικό  διάστημα από 1.7.2011 έως
31.12.2014 καθώς και αυτές που έχουν  προκύψει  λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε
ανώτερη ασφαλιστική  κατηγορία  του αρ. 44 παρ. 15 Ν. 3986/2011 καταβάλλονται σε ισόπο-
σες δόσεις χωρίς την επιβολή ποινών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ καθορίζεται ο αριθμός, ο χρόνος και
τρόπος καταβολής  των δόσεων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ανωτέρω Νόμου, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
έχουν δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής  να
εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών  αλλά μόνον όταν το ποσό υπερ-
βαίνει τα 200.000 ευρώ. Ακόμη, οι  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προ-
βαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του φορέα μέχρι
του ύψους των οφειλών τους. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων των
οφειλετών συμψηφίζονται με τις τελευταίες  δόσεις.

Σε επιφυλακή και επιχειρησιακή
ετοιμότητα ο Δήμος Ιλίου

Σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
ο Δήμος Ιλίου με 24ωρη επιτήρηση επικίνδυνων (για εκδήλωση πυρκαγιάς) σημείων της
πόλης, λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων και των καιρικών συνθηκών. 

Η Πολιτική Προστασία, μαζί με υπαλλήλους των Διευθύνσεων Καθαριότητας, Πρασίνου και
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, καθώς και την Εθελοντική Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ιλίου, πραγ-
ματοποιούν περιπολίες σε καίρια σημεία πρασίνου της πόλης, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και στο Ποικίλο Όρος (Προφήτη Ηλία), όπου έχουν τοποθετηθ-
εί υδροφόρες σε επιλεγμένα σημεία για προληπτικούς λόγους, ενώ άμεση και στενή είναι η συνερ-
γασία του Δήμου με την Περιφέρεια και τον ΑΣΔΑ. 

Παράλληλα, ο Δήμος Ιλίου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, έχει εγκαίρως προβεί σε όλες
εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως αποψίλωση ακάλ-
υπτων χώρων, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αντικειμένων από αυτούς κλπ.

Ρακιτζής: Η οικονομία πλήττεται επειδή 
έχουμε φτάσει στα όρια της αρνησιδικίας

Οκ. Ρακιντζής υπογράμ-
μισε πως η οικονομία
δεν χρειάζεται την επι-

βολή επιπλέον φόρων αλλά ανά-
πτυξη, η οποία όμως εμποδίζεται
από την απουσία «ασφάλειας
δικαίου», και συνεπώς τη σταθερ-
ότητα που χρειάζονται οι επεν-
δυτές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της
Ελλάδας δεν είναι το οικονομικό,
αλλά οι διαδικασίες και το πλαίσιο
της Δικαιοσύνης, που μας έχουν
οδηγήσει «στα όρια της αρνησι-
δικίας», όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ
ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής.

Ο κ. Ρακιντζής υπογράμμισε πως η οικονομία δεν χρειάζεται την επιβολή επιπλέον φόρων αλλά
ανάπτυξη, η οποία όμως εμποδίζεται από την απουσία «ασφάλειας δικαίου», που σημαίνει πως οι
επενδυτές δεν είναι βέβαιοι για τη σταθερότητα του νομικού πλαισίου και για τη γρήγορη εκδίκαση
τυχόν υποθέσεων που θα προκύψουν.

Ο γενικός επιθεωρητής σημείωσε επίσης πως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο χώρο της αγο-
ράς και της φορολογίας, με απελευθέρωση των επαγγελμάτων της αγοράς υπηρεσιών και αγαθών,
αλλά και την κατάργηση των εξαιρέσεων.

«Έχουμε εξαιρέσεις για τους αγρότες, για τους αθλητές, τους καλλιτέχνες, τους εφοπλιστές, δεν
γίνεται», είπε χαρακτηριστικά.

O Standard & Poor’s 
αναβάθμισε την Ελλάδα

Κατά δύο βαθμίδες αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Standard &
Poor’s, στον απόηχο τηε συμφωνίας με τους δανειστές.Συγκεκριμένα, ανα-
βαθμίζει σε «CCC+» από «CCC-» το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας, με σταθε-

ρή προοπτική, από αρνητική.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η πιθανότητα η Ελλάδα να εγκαταλείψει την

Ευρωζώνη ως το 2018 έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50%, αν και ο κίνδυνος αυτός είναι
«ακόμη υψηλός», ενώ η αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού κράτους αντανακλά
τη «βελτιωμένη προοπτική της ρευστότητάς του» διότι κατέληξε σε μια συμφωνία επί
της αρχής με τους πιστωτές της.

Ακόμη, ο S&P σημειώνει στην ανακοίνωση για την ενέργειά του αυτή ότι η πιθανότητα
κήρυξης αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλέον αναπόφευκτη εντός των επόμενων 6 ως
12 μηνών.

Ελάφρυνση χρέους εάν η ελληνική κυβέρνηση
εκπληρώσει τους όρους λέει ο Μοσκοβισί

ΟΕυρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές της
Ελλάδας συμφώνησαν να παράσχουν ελάφρυνση χρέους, αρκεί η κυβέρνηση
της χώρας να μπορεί να εκπληρώσει τους όρους του τρίτου πακέτου διάσωσης,

μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο δηλώσεις του Μοσκοβισί στο ραδιο-
φωνικό σταθμό RMC.
«Το Eurogroup το έχει ήδη συζητήσει αυτό», δήλωσε ο Μοσκοβισί. «Έχουμε συμφωνή-
σει να χαλαρώσουμε το βάρος των επιτοκίων, να επιμηκύνουμε την ωρίμανση του χρέο-
υς. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει όταν έρθει η ώρα μετά τη διαπραγμάτευση ενός καλού
προγράμματος ανάπτυξης και αρωγής».
Παράλληλα ο Μοσκοβισί απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας απευθείας απομείωσης του
ελληνικού χρέους.
«Υπάρχει αντίσταση σε όλη την Ευρώπη στο να γίνει ένα κούρεμα. Στη Γερμανία αλλά
και στη Γαλλία», εξήγησε. «Δεν είναι αναδιάρθρωση. Είναι ανασχεδιασμός».
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To ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

γνωστοποιεί ότι το Εργαστήριο Ζωγραφικής θα
λειτουργήσει και για την περίοδο από 20.09. 2015 –

30. 06. 2016 κάθε Τρίτη 19.00 – 21.00 με τη
διδασκαλική φροντίδα της ζωγράφου

κας Εύας Δημώντα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτανθούν

για δήλωση συμμετοχής στον κ. Γιάννη 
Παναγιωτόπουλο τηλ. 2132140320

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος     Η Γραμματέας
Α. Παπαματθαίου       Στέλλα Τούντα

«Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Μηδενική Ρευστότητα - Μηδενικά Έσοδα
- Χιλιάδες Παιδιά κινδυνεύουν

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε
σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσιά-
στηκε το αδιέξοδο που σήμερα βιώνει ο Οργανι-

σμός αλλά και τα παιδιά και οι οικογένειες στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού, κος Κώστας Γιαννό-

πουλος, δήλωσε:

«Σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με μηδενική
ρευστότητα, μηδενικά έσοδα, βρίσκεται σε οικονομική
ασφυξία ενώ παράλληλα τα αιτήματα για βοήθεια που
λαμβάνουμε αυξάνονται ραγδαία!

Αγωνιούμε για το αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε
να είμαστε δίπλα στα παιδιά που μέχρι σήμερα στηρίζα-
με αλλά και στα παιδιά, που σήμερα μας έχουν ανάγκη.

Καλούμαστε να διαχειριστούμε την περικοπή δρά-
σεων, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα,
σε μια Ελλάδα που καταρρέει, καταρρέει και «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού».

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 με υπεράνθρωπη προ-
σπάθεια καταφέραμε να στηρίξουμε 60.804 παιδιά και
τις οικογένειές τους μέσα από το σύνολο των δράσεών
μας πανελλαδικά, σε σχέση με τα 82.802 για ολόκληρο
το 2014. Σήμερα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε για
πόσο ακόμα.

Η πιθανή περικοπή των δράσεων θα έχει τραγικές
επιπτώσεις για τα παιδιά και τις οικογένειες στην Ελλά-
δα. Οι υπηρεσίες που παρέχει και οι υποδομές που
θέτει  στη διάθεση των παιδιών πανελλαδικά «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» είναι περισσότερο από ποτέ πολύτι-
μες και απαραίτητες και δεν μπορούν να αναπληρωθ-
ούν: Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας
για νεογνά και παιδιά, το Amber Alert Hellas, η Γραμμή
SOS 1056 και τόσες άλλες παρέχουν μέχρι σήμερα ένα
δίκτυ προστασίας για τα παιδιά.

Οι μέχρι σήμερα υποστηρικτές μας, χρειάζονται σήμε-
ρα υποστήριξη και ευχόμαστε να καταφέρουμε να είμα-
στε δίπλα τους!

Μεγάλη πτώση στα έσοδα το α' τρίμηνο
δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αντίθετα, αυξημένες κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ είναι οι
δημόσιες δαπάνες σε σχέση με τις αρχές του 2014.

Μειωμένα κατά πάνω από 1,1 δισεκα-
τομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα της γενι-
κής κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο του

έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι εισροές στα δημόσια ταμεία τους
πρώτους τρεις μήνες του έτους διαμορφώθη-
καν στα 16,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι
17,9 δισεκ. ευρώ που εισπράχθηκαν στις
αρχές της περσινής χρονιάς.

Πάνω από τα μισά έσοδα προήλθαν από
διάφορους φόρους στην παραγωγή, το
εισόδημα και την περιουσία, ενώ ακόμα 5,7
δισεκ. ευρώ προήλθαν από τις κοινωνικές
εισφορές των ασφαλισμένων.

Αντίθετα, αυξημένες κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ είναι οι δημόσιες δαπάνες, με το μεγαλύτερο μέρος των εκροών
να κατευθύνεται σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές (9,3 δισεκ. ευρώ), αλλά και σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων
(5,2 δισεκ. ευρώ).

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για το δημόσιο χρέος, το οποίο στα τέλη Μαρτίου διαμορφώθηκε
στα 301,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, πάνω από 230 δισεκ. ευρώ οφείλεται σε δάνεια – που αποτελούν και το μεγαλύτε-
ρο μέρος των προγραμμάτων στήριξης – ενώ μόλις 70,2 δισεκ. είναι σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια.

Το χρέος είναι σε συντριπτικό βαθμό μακροπρόθεσμο.

Βρυξέλλες: Περιμένουμε τα προαπαιτούμενα

Την υιοθέτηση αύριο του δεύτερου εφαρμοστικού νόμου με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας των ηγετών της
ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου, αναμένουν οι Βρυξέλλες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για
το νέο μνημόνιο.

Σήμερα η ελληνική βουλή θα πρέπει να εγκρίνει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας πλαίσιο για την
ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων κινδύνου (BRRD). Θα πρέπει να εγκρίνει επίσης τη
θέσπιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η οποία αποτελεί μείζονα αναδιάρθρωση των διαδικασιών και των
ρυθμίσεων του συστήματος πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και να
μειώσει τις δαπάνες.

Και για τα δύο αυτά θέματα υπήρξε τις τελευταίες μέρες στενή συνεργασία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, ώστε
τα τελικά νομοσχέδια να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της απόφασης της 12ης Ιουλίου. Επιπλέον η κυβέρνηση
ζήτησε από την Κομισιόν μαζί με τα δύο νομοσχέδια να τεθεί προς ψήφιση και ο νέος νόμος για τους πλειστηριασμούς
ακινήτων.

Στόχος η ολοκλήρωση αρχές Αυγούστου
Αντίθετα, δεν θα υποβληθούν αύριο για έγκριση, δύο άλλα νομοσχέδια με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, η φορολογία

στους αγρότες και οι πρόωρες συντάξεις. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μετατεθεί η έγκρισή τους στις αρχές
Αυγούστου σε ένα τρίτο πακέτο προαπαιτούμενων. Η μικρή χρονική μετάθεση σε συνδυασμό με την παρουσία των
επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, θα επιτρέψει στη διευκρίνιση ορισμένων σημείων των επίμαχων νομοσχεδίων
ώστε να διευκολυνθεί η έγκρισή τους από τη βουλή.

Οι διαπραγματεύσεις για το τρίτο πρόγραμμα θα ενταθούν από τα τέλη της εβδομάδας, ενώ θεωρητικός στόχος είναι
να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο το Αυγούστου, ώστε στη συνέχεια να γίνει η επικύρωση από τα εθνικά
κοινοβούλια και να λάβει πριν τις 20 Αυγούστου η Ελλάδα την πρώτη δόση. Όμως, όπως τονίζουν στις Βρυξέλλες, όλα
θα εξαρτηθούν από την πορεία των συζητήσεων, επισήμως δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Συναλλαγές 1 δισ ευρώ ενέκρινε η Επιτροπή
Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών

Αιτήματα που υπεβλήθησαν και διεκπεραιώθηκαν μέσα σε 15 ημέρες τραπεζικής
αργίας. Αφορούσαν κυρίως εισαγωγές βασικών ειδών και πληρωμή νοσηλίων
στο εξωτερικό.

Αιτήματα συναλλαγών από επιχειρήσεις και ιδιώτες, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ.
ευρώ διεκπεραιώθηκαν σε διάστημα 15 ημερών της τραπεζικής αργίας από την ειδική
Επιτροπή Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών. Τα αιτήματα αυτά αφορούσαν κατά
κύριο λόγο εισαγωγές βασικών ειδών (π.χ. φάρμακα και ευπαθή προϊόντα), πληρωμή
νοσηλίων στο εξωτερικό, κ.λπ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,  η Επιτροπή Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλ-
λαγών συνεχίζει το έργο της, υπαγόμενη πλέον στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής
Πολιτικής του υπουργείου και μετά το άνοιγμα των τραπεζών δεδομένου ότι διατηρ-
ούνται τα capital controls. 
Παράλληλα, αποκεντρώθηκε το σύστημα ελέγχων και εγκρίσεων μέσω της δημιουργίας
υποεπιτροπών στα τραπεζικά ιδρύματα, με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία των αιτ-
ημάτων για συναλλαγές προς έγκριση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τραπεζικά υποκαταστήματα με τα
οποία συνεργάζονται ή να καλούν στα τηλέφωνα 210 - 3332493 και 210 - 3332496 στο
υπουργείο Οικονομικών.
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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

Κατώτατη σύνταξη 260 ευρώ για
30.000 ανασφάλιστους υπερήλικες

Ομπρέλα προστασίας σε 30.000 ηλικιωμένους άνω των 67 ετών που δεν έχουν καμιά ασφ-
αλιστική κάλυψη, παρέχει το υπουργείο Εργασίας, επαναφέροντας την κατώτατη
σύνταξη. 

Το ποσό της μηνιαίας
παροχής ορίζεται για το
χρονικό διάστημα από
1η Οκτωβρίου 2015
μέχρι και τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2016 σε 260 ευρώ.
Από την 1η Οκτωβρίου
2016 καταβάλλεται το
πλήρες ποσό των 360
ευρώ.

Η παροχή αυτή κόπ-
ηκε μετά την 1/1/2013
από περίπου 30.000
δικαιούχους, επειδή με
το νόμο 4093/12
θεσπίστηκαν αυστηρά
κριτήρια που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνταξη των 360 ευρώ που έπαιρναν για χρόνια,
Έλληνες και ομογενείς άνω των 67 ετών. 

Με το άρθρο 31 του ν. 4331/2015» «Μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με Αναπηρία»
θεσπίσθηκαν νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή επαναχορήγηση της σύνταξης των ανασφάλι-
στων υπερηλίκων.

Ειδικότερα από 1.10.2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων χορηγείται ή επαναχο-
ρηγείται σε όσους υποβάλλουν αίτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
β) δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην

Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρ-
ατος.

γ) δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής
Αντίστασης,

δ) διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα 10 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συντα-
ξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

ε) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορ-
ολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση
εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640ευρώ. Στο εισόδημα
δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια
κατοικία μέχρι 100τ.μ.

Το ποσό της μηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι
και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε 260 ευρώ. Από την 1η Οκτωβρίου 2016 καταβάλλεται το πλήρες
ποσό των 360 ευρώ.

Η απόφαση που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο
Ρωμανιά αναφέρει πως για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υποβολή δήλωσης παραίτησης των αιτούντων
από την άσκηση ενδικοφανών και ενδίκων μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης

Τέλος, αναφέρεται πως ποσά συντάξεων που εισπράχτηκαν μέχρι της διακοπής της παροχής
του ανασφάλιστου υπερήλικα, δεν αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθέντα.

Σημαντική συμφωνία στην Ε.Ε.

Οι 28 υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατέληξαν χθες σε
μια σημαντική συμφωνία για την υιοθέτηση κοινής πολιτική ασύλου, η οποία επικεν-
τρώνεται σε

τρία συγκεκριμένα βασι-
κά θέματα-αγκάθια του
μεταναστευτικού ζητήμα-
τος. Τη μετεγκατάσταση,
την επανεγκατάσταση
και τη δημιουργία
σημείων υποδοχής
(hotspot) των μετανα-
στών, που φτάνουν κατά
χιλιάδες κάθε μήνα στα
ευρωπαϊκά σύνορα.

Το βασικό πρόβλημα
που κλήθηκαν να λύσουν
οι 28 υπουργοί είναι πώς
θα μοιραστούν τα βάρη
που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ιταλία από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Από τους
40.000 ανθρώπους που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χθες κατέληξαν σε ένα μικρότερο
νούμερο: 32.256. «Είμαι απογοητευμένος που αυτό δεν συνέβη σήμερα, αλλά ήταν ένα σημαντικό
βήμα», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Και όντως, παρότι ο στόχος ήταν υψηλότερος, είναι σημαντικό ότι, για πρώτη φορά, θα γίνει η
μεταφορά των βαρών της μετανάστευσης σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλά-
δα θα μεταφερθούν σχεδόν 13.000 μετανάστες, ενώ από την Ιταλία 19.500 σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Συγχρόνως, αποφασίστηκε ότι 22.500 άνθρωποι αιτούντες άσυλο (πρόσφυγες κυρίως
από τη Συρία και την Ερυθραία) θα επανεγκατασταθούν, έως το 2017, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
πλην της Ουγγαρίας.

«Είναι ντροπιαστικό και απογοητευτικό», δήλωσε ο κ. Ζαν Ασελμπορν, υπουργός Εξωτερικών
του Λουξεμβούργου, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν συμμετείχαν όλα τα κράτη-μέλη σε αυτήν
τη διαδικασία. Παρά την απογοήτευση, ο Ελληνας επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι
«έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αλλά η σημερινή πρόοδος δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί».

Το τρίτο σημαντικό σημείο της συμφωνίας είναι η δημιουργία των σημείων υποδοχής (hotspots),
με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών οργανισμών FRONTEX, EASO και EUROPOL, στην Ελλάδα και
Ιταλία. Σε αυτά τα σημεία υποδοχής θα γίνεται επίσημα η ταυτοποίηση και η καταγραφή των μετα-
ναστών που εισέρχονται στην επικράτειά τους με μία κοινή μέθοδο, και συγχρόνως θα εντοπίζον-
ται εκείνοι που δεν μπορούν να ζητήσουν άσυλο, με στόχο να επιστρέφουν στη χώρα τους.
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Οσμές στο Λεκανοπέδιο
Οπως προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των

απαντήσεων που συνέλεξε ο κ. Χατζηδάκης, 9 στους 10
κατοίκους της δυτικής περιοχής του Λεκανο-
πεδίου και 8 στους 10 στα νότια προάστια αντι-
λήφθηκαν οσμές από τις φλεγόμενες εγκατα-
στάσεις του Ασπροπύργου.

Αντίθετα, μόλις 2 στους 10 πολίτες στους
βόρειους δήμους του Λεκανοπεδίου αντιλήφθη-
καν διαφορετική οσμή. Χαρακτηριστικό είναι ότι
τους ρύπους αντιλήφθηκε το σύνολο των ερωτ-
ηθέντων σε Κερατσίνι, Νίκαια, Ρέντη, Πέραμα,
Κορυδαλλό, Δραπετσώνα και Χαϊδάρι, το 88%
σε Πετρούπολη, Καματερό, Αγίους Αναργύρο-
υς, Ιλιον, Περιστέρι, Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα
και το 87% σε Πειραιά, Μοσχάτο και Ταύρο.

Οι οσμές χαρακτηρίστηκαν βαριές από
σχεδόν 9 στους 10 που τις αντιλήφθηκαν στη
δυτική περιοχή και 7 στους 10 στη νότια, ενώ
στη βόρεια περιοχή χαρακτηρίστηκαν ελαφρές
από 7 στους 10 ερωτηθέντες. Κυρίαρχη οσμή
ήταν αυτή του καμένου πλαστικού (σε ποσοστό
από 60% έως 90%, ανάλογα με την περιοχή).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κεντρική και νότια
περιοχή και σε ποσοστά 10%-20% καταγράφη-
καν οσμές καμένων σκουπιδιών ή δεν ήταν δυνατός ο
προσδιορισμός τους, υποκρύπτοντας (σύμφωνα πάντα
με τον κ. Χατζηδάκη) την παρουσία στα καυσαέρια οργα-
νικών ουσιών, ιδιαίτερα επικίνδυνων για την υγεία.

Ενοχλήσεις

Σε πολλές περιοχές, οι ρύποι που μετέφερε ο αέρας
δεν ήταν απλώς δυσάρεστοι, αλλά ενοχλητικοί. Στη δυτι-
κή περιοχή του Λεκανοπεδίου, το 40% των ερωτηθέντων
δήλωσε έντονη όχληση, ενώ στην κεντρική και νότια περ-
ιοχή το 20%. Πιο αναλυτικά, οι οχλήσεις αφορούσαν στην
κεντρική περιοχή σχεδόν αποκλειστικά τα μάτια και το
αναπνευστικό, στη δυτική περιοχή σχεδόν αποκλειστικά

το αναπνευστικό και την πρόκληση δυσφορίας, ενώ στη
νότια περιοχή περίπου το ίδιο ποσοστό πολιτών δήλωσε
δυσφορία στην αναπνοή, ενόχληση στα μάτια και πρόκ-
ληση πονοκεφάλου ή στομαχικών διαταραχών.

«Τα άγνωστης σύστασης καυσαέρια έπνιξαν το μισό
Λεκανοπέδιο, επειδή έτσι φύσηξε εκείνες τις ημέρες ο
άνεμος. Αν είχε περισσότερους νοτιάδες, θα είχε πνίξει
ολόκληρο το Λεκανοπέδιο», λέει ο κ. Χατζηδάκης. «Το
ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι τι θα μπορούσε να
συμβεί από μια πυρκαγιά σε μια πιο ρυπογόνο δραστηρ-
ιότητα. Δεν πρόκειται για ένα αισθητικό, αλλά για πρόβ-
λημα δημόσιας υγείας».

Υποψίες ότι λειτουργούσε σαν «πλυντήριο»

Η πυρκαγιά στο Κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης
Υπολειμμάτων (ΚΔΑΥ) Ασπροπύργου, ιδιοκτησίας της
Γενικής Ανακυκλώσεως, ξέσπασε το Σάββατο 6 Ιουνίου

και κατασβέστηκε αρκετές ημέρες αργότερα. Μέχρι την
προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, εξακολουθούσε να
«σιγοκαίει» λόγω των τεράστιων ποσοτήτων απορριμμά-
των που βρίσκονταν στην εγκατάσταση. Σύμφωνα με την
έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που

αποκάλυψε η «Κ», εκτι-
μάται ότι στον χώρο
υπήρχαν περίπου
140.000 κυβικά μέτρα
απορριμμάτων, αποβ-
λήτων και ανακυκλώσι-
μων. Το «μεμπτόν» της
υπόθεσης είναι ότι στο
ΚΔΑΥ υπήρχαν μεγάλες
ποσότητες σύμμεικτων
α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν ,
γεγονός που δημιουρ-
γεί στις αρχές την
υποψία ότι η επιχείρη-
ση λειτουργούσε σαν
«πλυντήριο» για δήμο-
υς που ήθελαν να ξεφο-
ρτωθούν τα σκουπίδια
τους. Η υπόθεση, πάν-
τως, ερευνάται τόσο
από την Ασφάλεια, όσο
και από το υπουργείο
Περιβάλλοντος, προκει-
μένου να αποσαφηνι-

στεί τι συνέβαινε στην εγκατάσταση. Μέσα στις επόμενες
ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νομοθεσία περί
«περιβαλλοντικής ζημιάς» από το Συντονιστικό Γραφείο
για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς. Το
γραφείο θα προτείνει τα μέτρα για την αποκατάσταση της
ζημιάς και θα εκτιμήσει το κόστος τους, που θα καταλογι-
στεί στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης. Να σημειωθεί ότι
βάσει της νομοθεσίας «κοστολογείται» η ζημιά που προκ-
λήθηκε σε έδαφος, ύδατα (επιφανειακά ή υπόγεια), βιοτό-
πους (το τελευταίο, βέβαια, δεν ισχύει στην περίπτωση
του Ασπροπύργου), αλλά όχι η ζημιά που προκλήθηκε
από την έκλυση επικίνδυνων ρύπων, καθώς η ταυτο-
ποίηση της προέλευσης είναι δυσκολότερη και η εκτίμησή
της (λ.χ. στον πληθυσμό) πρακτικώς αδύνατη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη γιορτή λήξης του προγράμματος 
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ  2015

την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ώρα 19:30,
εντός του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Παγκάλου & Ιάκχου).

Τα αχλάδια, τα κεράσια, τα καρπούζια, οι μπανάνες, οι ανανάδες, τα βερίκοκα
τα πεπόνια, τα δαμάσκηνα, τα βατόμουρα και τα σταφύλια.... σας περιμένουν!

Οι κατασκηνωτές                                       Η ομάδα της δρω Ο Πρόεδρος της 
Κ.Ε.Δ.Ε.

Γαβριήλ Καμπάνης   

Σπίρτζης: Εντός ημερών η κατάθεση του
νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες

Σήμερα, Τρίτη, ή αύριο, Τετάρτη, κατατίθεται το νομοσχέ-
διο για τις τηλεοπτικές άδειες και τη λειτουργία της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων (ΕΕΤΤ), όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας
στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα έχει δύο μέρη.
«Το ένα, το πρώτο μέρος που το έχει δουλέψει ο Νίκος Παπ-
πάς, είναι αρμοδιότητα του συναδέλφου, έχει να κάνει με τις
άδειες που θα πάρουν τα τηλεοπτικά κανάλια» ανέφερε, ενώ
σημείωσε ότι αυτές δεν θα είναι πολλές και θα υπάρξουν δύο
κατηγορίες τηλεοπτικών καναλιών.

Ο Χρ. Σπίρτζης δήλωσε επίσης ότι «θα είναι ένας ικανός
αριθμός και δεν θα είναι μόνο οι πανελλαδικές άδειες γενικού
περιεχομένου. Θα υπάρχουν και άδειες θεματικού περιεχομέ-
νου πανελλαδικές, που μπορεί κάποιος επιχειρηματίας που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το χώρο να επιλέξει να έχει θεματική
άδεια, ένα θεματικό τηλεοπτικό σταθμό».

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, όπως είπε ο ίδιος, θα έχει να κάνει με τις τηλεοπτικές συχνότητες, με τη λειτουργία της ΕΕΤΤ

Πρόσκληση 29ης Συνεδριάσεως
Οικονομικής Επιτροπής

23/07/2015
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν.
3852/2010 περί « Νέας Αρχιτε-κτονικής της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγρ-

αμμα Καλλικράτης» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.
3463/2006 « Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προ-σκα-
λούμε να προσέλθετε στις 23 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 09:00 π.μ στην αί-θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για «Aποδέσμευση πιστώσεων

προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 512/17-07-2015

Εισήγηση του Δ/ντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την « 7η Αναμόρφωση Προϋ-

πολογισμού Οικονομικού
έτους 2015» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 513/17-07-2015

εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για τον Τρόπο εκτέλεσης και

Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Πρoυπ. δαπάνης

61.500,00 ευρώ
σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.518/17-07-2015 εισήγηση του

Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση της Γνωμοδότ-

ησης Επιτροπής Διαγωνισμού /Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 10.062, ο ο-ποίος αφορά
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» στο πρώτο στάδιό του
δηλ. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής /ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 21233/16-07-
2015 εισήγηση του Γρ. Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών της υπ'αριθ.

33/2015 μελέτης β ) την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού

24.600,00 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » ποσού
24.600,00 , σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 501/14-07-2015
Εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να γνωμο-
δοτήσει επί των ερωτημάτων,

σχετικά με την σύμβαση για την προμήθειας γάλακτος, σύμφ-
ωνα με το υπό ημ.

14-07-2015 έγγραφο του Γρ.Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπρ-

οσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών (13ο Τμήμα) για την αγωγή της εταιρείας

«ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου, σύμφ-
ωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 500/14-07-2015 εισήγηση του Δ/ντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να γνωμο-
δοτήσει επί της επιστολής -

εγγράφου, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, σύμφωνα με το υπό ημ. 14-07-2015
έγγραφο του

Γρ.Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να γνωμο-

δοτήσει επί κατατεθείσας
Ένστασης (κατ' αρθρο 76 §1 του Ν. 3669/2008) που αφορά

τον 6ο Μειωτικό
Λογαριασμό και στη Διορθωμένη , Τελική Επιμέτρηση Εργα-

σιών , του Έργου
« Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Ακαθάρτων συνδέσεων

Οικιών (β φάση)
σύμφωνα με το υπό ημερομ. 20/07/2015 έγγραφο του Γρ.

Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Διάθεση πιστώσεως ποσού 984,00 ευρώ με τίτλο

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ » σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.

519/17-07-
2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
νών αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτο-
βουλία σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίο-
δο για την επιχειρηματική Κοινότητα και

για την Κοινωνία στο σύνολο της.
Το Ε.Ε.Α. πιστεύει ακράδαντα ότι:

ηΠτώχευση αποτελεί μια φυσική παράμετρο στην λειτο-
υργία του επιχειρείν ο Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί
εργαλείο Ανάπτυξης μιας Οικονομίας και όχι εργαλείο

εκκαθάρισης επιχειρήσεων
η αποτελεσματικότητα του Πτωχευτικού Κώδικα στην Ελλάδα

είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη
η μεγάλη πλειοψηφία των πτωχεύσεων αποτελούν «έντιμες»

πτωχεύσεις, αποκλειστικά οφειλόμενες στους κανόνες του
επιχειρείν

ο επιχειρηματίας που πτωχεύει έντιμα πρέπει να λαμβάνει
άμεσα Δεύτερη Ευκαιρία

χρειάζεται άμεσα επανακαθορισμός των παραμέτρων λειτο-
υργίας της Πτωχευτικής διαδικασίας

Για τους λόγους αυτούς το Ε.Ε.Α. αναλαμβάνει πρωτοβουλία
για την αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα, για την βελτίωση των
Πτωχευτικών διαδικασιών και για την άμεση εφαρμογή της
Δεύτερης Ευκαιρίας στους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες που
έπεσαν έξω χωρίς δόλο, στους έντιμους πτωχεύσαντες.

Βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν από την πρωτο-
βουλία είναι τα ακόλουθα:

πότε και πώς πρέπει να καθίσταται αφερέγγυα μια επιχείρηση
είναι εύλογος και παραγωγικός ο συνολικός χρόνος ολοκλήρ-

ωσης μιας πτώχευσης.
Πώς μπορεί να συντομευτεί ο χρόνος της Πτώχευσης αξιο-

ποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η Πολιτεία
χρειάζεται η Δεύτερη Ευκαιρία στους έντιμους πτωχεύσαντες

και αν ναι με τι όρους και προϋποθέσεις
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Ε.Ε.Α. εμπειρογνώμονες

(νομικοί, οικονομολόγοι κλπ) και άνθρωποι της αγοράς θα συνε-
ργαστούν, θα συλλέξουν πληροφορίες, καλές πρακτικές και προ-
τάσεις από την Ελλάδα και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εντοπίσουν τις απα-
ραίτητες αλλαγές στο Πτωχευτικό Δίκαιο ώστε αυτό να καταστεί
πραγματικό εργαλείο Ανάπτυξης της Οικονομίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας του Ε.Ε.Α. είναι η κατάθεση μιας
τελικής πρότασης προς την Πολιτική Ηγεσία σε διάστημα τριών
μηνών, μιας πρότασης που θα περιλαμβάνει την άποψη ολόκ-
ληρης της επιχειρηματικής Κοινότητας για το Πτωχευτικό Δίκαιο.

Το Ε.Ε.Α. θα ηγηθεί στην συνέχεια προσπάθεια σχετικής
ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης και προσπάθεια απενεχο-
ποίησης της επιχειρηματικότητας στο ευαίσθητο ζήτημα της
Πτώχευσης.

Το Ε.Ε.Α. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εισφέρει στην
κοινή προσπάθεια καταθέτοντας τις απόψεις του και τις εμπει-
ρίες του σχετικά με την Πτωχευτική διαδικασία. Ήδη έχει συσταθ-
εί Συντονιστική Ομάδα Δράσης που θα έχει την ευθύνη διεκπερ-
αίωσης του έργου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΜΗΛΕΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΟΠΥΡΓΟΥ.
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Επτά συγκεκριμένες προτεραιότητες έθεσε ο Σταύρος
Θεοδωράκης ξεκινώντας τη Συνέντευξη Τύπου σε
ελληνικά και ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. «Το

καθαρό Ποτάμι απαιτεί καθαρά λόγια απ’ όλους» είπε ξε-
κινώντας την τοποθέτησή του ο επικεφαλής του Ποταμιού, ε-
πισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει, η Ελλάδα δεν
είναι ακόμη σταθεροποιημένη στη ζώνη του Ευρώ, η συζήτ-
ηση για το μαύρο σενάριο μπορεί να έχει κοπάσει αλλά δεν
έχει παραμεριστεί. Γι’ αυτό χρειάζεται υπευθυνότητα και καθα-
ρές κουβέντες απ’ όλους.

Τα επτά συγκεκριμένα ζητήματα που θέτει απέναντι
στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα το Ποτάμι είναι τα
εξής:

Να αποφύγουμε τις εκλογές μέχρι την πλήρη σταθερο-
ποίηση της χώρας.

Να αλλάξει συναινετικά η πρόεδρος της Βουλής, η οποία
δεν χαίρει πια της εμπιστοσύνης σχεδόν κανενός μέσα στο
κοινοβούλιο.

Να σταματήσει η κυβέρνηση τις μονομερείς ενέργειες στο
Δημόσιο και την Παιδεία.

Να δημοσιοποιήσει ο κ. Τσίπρας τον οδικό χάρτη της
κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μέχρι τον
Οκτώβριο, για να μην αιφνιδιάζονται οι πολίτες και τα κόμματα.

Να υπάρξει άπλετο φως και πληροφόρηση για το πλάνο
της Δραχμής που επεξεργάστηκαν απ’ ό,τι φαίνεται στελέχη
της κυβέρνησης.

Να εκπονηθεί μέσα στον Αύγουστο ένα σχέδιο δράσης
για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές.

Να συζητήσουμε ειλικρινά και ανοικτά τον νέο εκλογικό
νόμο με γνώμονα την κατάργηση του παράλογου μπόνους
των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα.

«Όχι άλλα μνημόνια χωρίς μεγάλες αλλαγές, χωρίς μεταρρ-
υθμίσεις» ήταν το σύνθημα του Σταύρου Θεοδωράκη, πριν
δώσει τον λόγο στους δημοσιογράφους για να δεχθεί τα ερω-
τήματά τους.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής του Ποταμιού, απαντώντας
σε ερωτήσεις, αναφέρθηκε:

Στην Πρόεδρο της Βουλής:
Η πρόεδρος της Βουλής πρέπει ν’ αλλάξει. Δεν νοείται να

τηλεφωνούν υπουργοί λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση και
να λένε «κάντε κάτι γιατί η Ζ. Κωνσταντοπούλου σαμποτάρει
τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες». Η κ. Κωνσταντοπούλου
είναι έξω από το πνεύμα συναίνεσης που υπάρχει στο κοινο-
βούλιο. Αφήνουμε όμως αυτή την πρωτοβουλία στον Αλέξη
Τσίπρα αλλά τονίζουμε ότι για τον θεσμό του προέδρου της
Βουλής θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη συνεννόηση. Τα
κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να έχουν λόγο στην επι-
λογή αυτού του προσώπου και φυσικά το πρόσωπο αυτό δεν
πρέπει να έχει αλλεργία στη συναίνεση.

Στο ενδεχόμενο εκλογών:
Όλα δείχνουν ότι το Ποτάμι μπορεί να είναι ο κερδισμένος

της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Για εμάς όμως αυτό
δεν είναι το κριτήριο. Εμείς λέμε όμως ότι εκλογές το φθινό-
πωρο θα είναι καταστροφικές για τη χώρα. Η οικονομία δεν
αντέχει άλλο. Ο Πρωθυπουργός έχει υποχρέωση να ανοίξει τα
χαρτιά του και να μας πει τι θέλει να γίνει. Ο εκλογικός αιφνι-
διασμός για να εξυπηρετηθεί κάποιο σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι προς όφελος της χώρας. Αν η Ελλάδα σταθεροποιηθεί
στο Ευρώ, τότε να το δούμε το θέμα των εκλογών.

Στην πιθανότητα μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ:
Δεν είναι εύκολο να γίνει κάποιος μεταρρυθμιστής, ενώ δεν

ήθελε να υπηρετήσει τις μεταρρυθμίσεις. Όλα δείχνουν ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μεταρρυθμιστική καρδιά. Δεν μπορεί να πάει
τη χώρα σε αλλαγές. Το Ποτάμι είναι η καινούρια, ευρωπαϊκή,

μεταρρυθμιστική δύναμη και σε
καμία περίπτωση μια άγονη αντιπο-
λιτευτική δύναμη. Πρέπει στην πολι-
τική να τολμάς να λες τα πράγματα
με τ΄ όνομα τους και εμείς τολμάμε
αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η χώρα
δεν αντέχει αλλαγή Πρωθυπουργού.
Ελπίζουμε ο κ. Τσίπρας να επιμείνει
στη φιλοευρωπαϊκή στροφή που έ-
κανε αλλά στην πορεία θα συγκρου-
στούμε με όσα αντιμεταρρυθμιστικά
υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να
δώσουμε μια μάχη σταθεροποίησης
της χώρας και αυτό δεν το κάνεις αν
πριονίζεις την καρέκλα του Πρωθυ-
πουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μετα-
ρρυθμιστικό πρόγραμμα, αλλά μια
λαϊκίστική ρητορική.

Στον πρόσφατο ανασχηματισμό:
Πέρα από το αριστερός και δεξιός υπάρχει το ανίκανος και

το ικανός. Οι περισσότεροι υπουργοί του προηγούμενου
κυβερνητικού σχήματος, δεν είχαν εργαστεί ποτέ στη ζωή το-
υς, παρά μόνο ως κομματικοί υπάλληλοι. Προφανώς στον
ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και κάποιοι ικανοί άνθρωποι. Δεν είναι ό-
μως δουλειά του Ποταμιού να τους υποδείξει. Ας ψάξει ο κ.
Τσίπρας να τους βρει. Η τελευταία κυβέρνηση προσβάλλει την
προσπάθεια της χώρας καθώς αυτή η ανασύνθεση του υπο-
υργικού συμβουλίου, θα φέρει σίγουρα αρνητικά αποτελέ-
σματα αφού αυτή η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κλείσει τη
συμφωνία μέσα στον Αύγουστο. Τα προβλήματα της χώρας
είναι πολλά για τις πλάτες ενός κόμματος. Θα έπρεπε να είχε
επιχειρήσει να βρει ανθρώπους από ένα ευρύτερο πολιτικό φ-
άσμα. Δεν το έκανε. Ήθελε να ζήσει με τις συνιστώσες του και
το ίδιο κάνει και τώρα. Δεν μπορεί ο μισός ΣΥΡΙΖΑ κι ένα λαϊ-
κίστικό κόμμα όπως οι ΑΝΕΛ ν’ αντέξουν τα προβλήματα της
χώρας. Χρειάζεται ν’ αναλάβουν την ευθύνη διακυβέρνησης
της χώρας πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα κι ανήκουν σ’
έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο.

Στον εκλογικό νόμο:
Ένα κόμμα που παίρνει 28%, δηλαδή δικαιούνται λιγότερο

από 100 έδρες, και τελικά παίρνει πάνω από 140 έδρες. Αυτό
είναι παραλογισμός. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να καταργ-
ηθεί το μπόνους των 50 εδρών. Μπορούμε να κάνουμε μια
διαφορετική κατανομή των εδρών. Το πρώτο κόμμα λοιπόν
πρέπει να έχει ένα προβάδισμα. Είχα προτείνει να υπάρχει
μπόνους μίας έδρα ανά 1%. Έχουμε σκοπό να θέσουμε την
πρότασή μας σε όλα τα κόμματα και να συζητήσουμε. Η χώρα
πρέπει να έχει ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Προτείνο-
υμε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο νέος εκλογικός νόμος και αυ-
τός ο νόμος να εφαρμοστεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρη-
ση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένουμε μ’ έναν νόμο που
να στερεί τη δυνατότητα των μεγάλων συμμαχιών που έχει α-
νάγκη η χώρα.

Στον κίνδυνο του Grexit:
O κίνδυνος του Grexit δεν έχει ακόμη διαλυθεί αφού

υπάρχουν στην Ευρώπη αρκετοί, μεταξύ των οποίων και κά-
ποιοι υπουργοί Οικονομικών, που θέλουν να φύγει από την
Ευρωζώνη και το Ευρώ η Ελλάδα. Δυστυχώς αυτοί έχουν εδώ
στην Ελλάδα συμμάχους τους το λόμπι της δραχμής. Να πάρ-
ει την ευθύνη ο Αλέξης Τσίπρας και να μιλήσει για τη δράση
των στελεχών του που οργάνωναν τη μετάβαση της χώρας
στην κόλαση της δραχμής. Εμείς πάντως δεν θα ξεχάσουμε ό-
τι υπήρξε μια προσπάθεια από κάποιους να πάνε τη χώρα
στον γκρεμό.

Στην κυβέρνηση συνεργασίας:

Ένα κόμμα όπως το Ποτάμι μπορεί να υποδείξει λύσεις, ό-
πως υποδείξαμε στον Αλ. Τσίπρα πολλά και διαφορετικά μον-
τέλα διακυβέρνησης. Μου κάνει εντύπωση πως ο Αλ. Τσίπρας
απορρίπτει όλες αυτές τις προτάσεις και επιλέγει τη χειρότερη.
Το Ποτάμι θέλει να απομακρυνθεί η χώρα από τον γκρεμό και
πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που πρέπει να α-
ποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί καλύτερα η
χώρα. Το Ποτάμι λέει πως για να κυβερνηθεί η χώρα χρειάζε-
ται μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν εργαστεί και προ-
σφέρει αποδεδειγμένα. Πρέπει να υπάρχει ένας μικρός κατά-
λογος στόχων και ένα σύστημα ως προς το πώς θα επιτευχθ-
ούν. Εμείς έχουμε και τα πρόσωπα να υποδείξουμε και τους
στόχους αλλά η πρωτοβουλία είναι του Πρωθυπουργού. Ορ-
ισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ αρέσκονται σε κενολογίες. Ο κ. Τσίπρας
είναι εκλεγμένος Πρωθυπουργός. Τι σχέση έχει ας πούμε με
τον κ. Παπαδήμο; Εμείς λέμε: ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός
να πάρει την απόφαση και να κυβερνήσει. Εδώ όμως πρέπει
να δώσει πλέον την απάντηση του ο Αλ. Τσίπρας. Θέλει να
είναι κυβερνήτης του μισού ΣΥΡΙΖΑ ή μιας κυβέρνησης που
θα στηρίζεται σ’ ένα ευρύ πολιτικό φάσμα; Έχουμε τεράστιες
διαφορές και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη ΝΔ και με το ΠΑΣΟΚ.
Όμως αυτή την ώρα η χώρα φλέγεται. Άρα παραμερίζουμε τις
διαφορές μας και συνεργαζόμαστε για όσο καιρό χρειαστεί για
να σταθεροποιήσουμε τη χώρα στη ζώνη του Ευρώ. Μετά
μπορούμε να πάμε σε εκλογές.

Στην στήριξη που παρέχει το Ποτάμι στην κυβέρνηση:
Δεν θα ψηφίζουμε ό,τι φέρνει ο Αλ. Τσίπρας στη Βουλή. Θα

ψηφίζουμε τις δεσμεύσεις του Αλ. Τσίπρα στους Θεσμούς.
Αυτά για τα οποία δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός στους Ευρ-
ωπαίους Εταίρους μας θα στηρίξουμε στη Βουλή. Δεν θα
στηρίξουμε όμως άλλες αποφάσεις μιας κυβέρνησης που δεν
έχει πλειοψηφία. Θα συγκρουστούμε για παράδειγμα μαζί το-
υς για την Παιδεία, για τη Δημόσια Διοίκηση κ.ο.κ.

Στο αν έχει μετανιώσει για τις αποφάσεις του Ποταμιού
μέχρι σήμερα:

Το Ποτάμι έχει συμπεριφερθεί με τον πιο υπεύθυνο τρόπο.
Άλλωστε κι όσα λέγαμε προεκλογικά είναι πράγματα που
τώρα προσπαθεί να ψελλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας έκανε έ-
να πολύ μεγάλο λάθος: είπε στον ελληνικό λαό που καλείται
να πληρώσει καινούριους φόρους, ότι το πρόγραμμα που φ-
έρνει θα αποτύχει. Δεν συμπεριφέρονται οι Πρωθυπουργοί μ’
αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να λες στον ελληνικό λαό «σε
καλώ να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που πιστεύω πως θα
αποτύχει». Αυτό έχει δικαίωμα να το λέει μόνο αυτός που κα-
ταψηφίζει το πρόγραμμα. Εκείνος που το ψηφίζει πρέπει να
λέει πως θα κάνει τα πάντα για να πετύχει. Εμείς θα κάνουμε
τα πάντα για να πετύχει το πρόγραμμα, αλλά και για να το βε-
λτιώσουμε διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αδικίες.

ο Σταύρος Θεοδωράκης παρουσίασε στους Έλληνες και ξένους δημοσιογρά-
φους τις άμεσες προτάσεις του Ποταμιού για την έξοδο από την κρίση.

Ολοκληρωμένη υποδομή για ΑΜΕΑ
στην παραλία της Γλυφάδας

Μια ολοκληρωμένη υποδομή για τη φιλοξενία των συνα-
νθρώπων μας με αναπηρία εγκατέστησε ο Δήμος
Γλυφάδας στην παραλία της πόλης, καθιστώντας τη

έτσι μία από τις πλέον φιλικές και φιλόξενες για όλους στην Αττι-
κή.

Το Seatrac, ένας πρωτοποριακός μηχανισμός για άτομα με
ειδικές ανάγκες, τοποθετήθηκε στην παραλία της Γλυφάδας,
δίνοντας έτσι το δικαίωμα σε όλους τους συμπολίτες μας για
πρόσβαση στη θάλασσα το καλοκαίρι. Ο μηχανισμός αποτελείται
από ράγες σταθερής τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμο-
ρφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί μέσα και έξω από το νερό.

Παράλληλα, δίπλα στο μηχανισμό αυτό τοποθετήθηκε ειδικός

διάδρομος, ενώ διαμορφώθηκαν και θέσεις για ΑΜΕΑ στο πάρ-
κινγκ μπροστά από την παραλία. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προ-
σωπικό είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε σχετική βοήθεια
εφόσον αυτό απαιτηθεί.

«Με τη βοήθεια αυτού του μηχανισμού, οι συνάνθρωποί μας
με αναπηρία μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα χωρίς καμιά
βοήθεια και χωρίς να καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους. Προσ-
καλούμε όλους τους πολίτες να απολαύσουν στη Γλυφάδα το
αγαθό του θαλασσινού μπάνιου όλο το καλοκαίρι, χωρίς δια-
κρίσεις και αποκλεισμούς», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου. «Στόχος μας είναι οι παραλίες της Γλυφ-
άδας να είναι ανοιχτές και φιλόξενες για όλους».

Το Seatrac κατασκευάστηκε για να λειτουργεί ως βοηθητικός
εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με
κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευ-
κολύνει την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Η κύρια ιδέα πίσω

από τη δημιουργία του
είναι να δώσει στα άτομα
με αναπηρία την ευκαι-
ρία να απολαύσουν μια
απλή δραστηριότητα,
όπως το κολύμπι, χωρίς
καμία άλλη βοήθεια.

Πρόκειται για μη
μόνιμη εγκατάσταση και
δεν απαιτήθηκε καμία
παρέμβαση στην ακτή
που τοποθετήθηκε. Επομένως, μετά το τέλος του καλοκαιριού
μπορεί να απεγκατασταθεί, επαναφέροντας την ακτή στην αρχι-
κή της κατάσταση. Είναι επίσης ενεργειακά αυτόνομη εγκατά-
σταση, καθώς για τις ενεργειακές της ανάγκες χρησιμοποιείται
φωτοβολταϊκό πάνελ.
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Σύντροφοι γερμα-
νοτσολιάδες...

Το παραμύθι του αντιμνημονίου έφτασε στο τέλος
του. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε και
έφερε στο Κοινοβούλιο το πιο σκληρό από τα

τρία Μνημόνια που έχουν συνολικά ψηφιστεί. Η πλαστή
διαχωριστική γραμμή που χαράχτηκε το 2010 έσβησε.
Αλλά άφησε πίσω της μιαν άσχημη γεύση. Κι έναν μεγά-

λο λογαριασμό που θα τον πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Διότι τα Μνημόνια θα είχαν τελειώσει εδώ και χρόνια, αν
υπήρχε συναίνεση...

Και τι δεν ακούσαμε όλα αυτά τα χρόνια από τους
συντρόφους της Αριστεράς. Ότι όσοι στήριξαν τα προη-
γούμενα μνημόνια ήταν γερμανοτσολιάδες, προδότες,
Νενέκοι, Τσολάκογλου. Ότι εκείνοι, οι σύντροφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, ενδιαφερόντουσαν πρώτα για τον άνθρωπο κι
έπειτα για τα νούμερα, σε αντίθεση με τους πολιτικούς
τους αντιπάλους. Ότι είχαν έτοιμο ένα σχέδιο για την
έξοδο από την κρίση που δεν μπορούσαν να μας το
εκμυστηρευτούν και που δεν υπήρχε ούτε μία στο εκα-
τομμύριο να μην το δεχτεί η κυρία Μέρκελ. 

Και φτάνουμε στο σήμερα! Στο σήμερα που οι σύντρο-
φοι ψηφίζουν ένα Μνημόνιο που δεν θα τολμούσε να
ψηφίσει μία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι μας
είπαν τώρα; Ότι το ψηφίζουν αναγκαστικά για να μη χρε-
οκοπήσει η χώρα. Λες και οι προηγούμενοι το ψήφιζαν
από ευχαρίστηση. Ότι διαπραγματεύτηκαν σκληρά για να
φτάσουν μέχρις εδώ. Φανταστείτε να μην είχαν κιόλας
διαπραγματευτεί. Το αστείο είναι ότι ο πρωθυπουργός
λέει "ναι" σε ένα Μνημόνιο για το οποίο ταυτόχρονα μας
λέει ότι δεν το πιστεύει. Το ψέμα και η κοροϊδία συνεχίζον-
ται...

Φανταστείτε τώρα πού θα ήταν η χώρα αν από την
αρχή η Αριστερά και ο... Αντώνης Σαμαράς είχαν ακολο-
υθήσει πολιτική συναίνεσης. Διότι μέχρι το 2012 ο Αντω-
νάκης ήταν εκείνος που κράταγε το λάβαρο του αντιμ-
νημονίου. Πληρώσαμε τους Σταμάτηδες και τους Χρύσα-
νθους πολύ ακριβά και συνεχίζουμε να τους πληρώνο-
υμε... 

Η χώρα, σύντροφοι, θα ήταν ήδη εκτός μνημονίων και
θα είχε μπει σε μιαν άλλη πορεία. Αν είχατε συναινέσει
στις διαρθρωτικές αλλαγές δεν θα είχε καταστραφεί η
χώρα. Ούτε θα είχαμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους στον
ιδιωτικό τομέα. Αυτή ήταν η μεγάλη ζημιά που κάνατε
στην πατρίδα. Όχι τα σκληρά μέτρα του τρίτου
Μνημονίου, αλλά η στάση σας όλα τα προηγούμενα χρό-
νια. Είστε πλέον του... μνημονίου! Αλλά κι αυτό για λάθος
λόγο: Γλυκαθήκατε από την εξουσία! 

Θανάσης Μαυρίδης

Βάθρο του κρατισμού αποτέ-
λεσε το χυδαίο αλλά γλυκό
ψέμα ότι όλοι είμαστε

περίπου το ίδιο και ότι αν κάποιοι
φαίνεται να ξεχωρίζουν αυτό δεν είναι
παρά μια νοσηρή οφθαλμαπάτη.

Αυτή είναι η εκδοχή της ισότητας
που ο κρατισμός πλάσαρε και πλα-
σάρει με σπουδή, μεγάλη. Γι΄ αυτό η
αξιολόγηση είναι αμαρτωλή έννοια,
πώς μπορείς ποτέ να αξιολογήσεις
πράγματα που είναι σχεδιασμένα να
είναι ίσα; Γι΄ αυτό η αριστεία είναι δια-
βολική σύλληψη, πρέπει με κάθε
τρόπο να απαγορευτούν οι άριστοι.
Δεν πρόβλεπονται τέτοιοι, άρα δεν
υπάρχουν. Αυτά όμως δεν είναι παρά
τα απλά συμπτώματα. Πίσω τους, η
βαθύτερη ουσία βρίσκεται στην
ψευτο ισότητα του κηρύσσει ο κρατι-
σμός και στη βαθιά ισοπεδωτική και
υποτιμητική αντίληψη για το άτομο,
που τη συνοδεύει.

Στην Κίνα τούς πολύ καλούς τελει-
όφοιτους των λυκείων τους τους
στέλνουν σχεδόν με το ζόρι να σπου-
δάσουν στις ΗΠΑ. Γνωρίζοντας ότι οι
9 στους 10 θα μείνουν εκεί. Ο ένας
όμως που θα γυρίσει αρκεί για να
αποσβέσει την επένδυση. Εξάλλου
και αυτοί που θα μείνουν στις ΗΠΑ
πρεσβευτές του πολιτισμού τους θα
είναι, άλλο ένα όφελος.

Συγκρίνετε την προσέγγιση αυτή
με την πρόσφατη κατάργηση των
προτύπων στην Ελλάδα. Που δεν
είναι παρά η κορυφή του παγόβου-
νου του τερατώδους μύθου της ισότ-
ητας των πάντων.

Το παραμύθι αυτό κολακεύει την
κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους. Γι΄
αυτό και υπάρχει. Τους κολακεύει
όμως προσωρινά, στην ουσία τους
κοροϊδεύει τους παγιδεύει και τους
εξαπατά. Γιατί τους βάζει σε δρόμο
που δεν τους ταιριάζει, που δεν
οδηγεί πουθενά. Έχει γεμίσει η χώρα
οικονομολόγους και μηχανολόγους.
Παιδιά που εξαπατήθηκαν, που θα
μπορούσαν να είναι άριστοι σε κάτι

άλλο που θα
διάλεγαν με κρι-
τήριο τα θέλω
τους και όχι
παίρνοντας στα
σοβαρά τις σει-
ρήνες του κρατι-
σμού και του
μύθου τους περί
ισότητας, που
τους κάνει να
πιστεύουν ότι
όλοι μπορούν
να τα κάνουν
όλα εξίσου
καλά. Που τους
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί
π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς
που δεν μπορ-
ούν να εκπληρ-
ωθούν, που κατασπαράζει το χρόνο
τους και περισσότερο σημαντικό απ΄
όλα, που τους αλλοτριώνει δεν τους
αφήνει να ανακαλύψουν το πραγμα-
τικό τους θέλω.

Οι πλούσιοι, δεξιοί κι αριστεροί,
στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία
τύπου Κολεγίου και σε πανεπιστήμια
στο εξωτερικό. Ακόμη και η κα Παπα-
ρρήγα που βγάζει σπυριά στο άκου-
σμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης αυτό
το δρόμο διάλεξε για τα παιδιά της. Ο
δε συριζαίος πρύτανης Μυλόπουλος,
που και αυτός υποχρεωτικώς μισεί
θανάσιμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
πρόβλημα κανένα δεν είχε να διδάσ-
κει σε τέτοιο πανεπιστήμιο στην
Κύπρο. Τα ωφελιμιστικά ένστικτα λει-
τουργούν, βγαίνουν πάντα πάνω
από ψευτο- υποκριτικές ιδεολογίες.
Αυτές είναι χρήσιμες μόνο για να
απαγορεύουν να φτιαχτούν ιδιωτικά
πανεπιστήμια στη χώρα, μήπως και
ξεφύγει η εκπαίδευση απ' τη θανά-
σιμη αγκαλιά του κράτους. Για να
απαγορεύουν στην Ελλάδα και την
παραμικρή μεταρρύθμιση που θα
έβγαζε την εκπαίδευση απ΄ τα αφρι-
κανικά επίπεδα που βρίσκεται και θα
την άφηνε να πλησιάσει το επίπεδο
των χωρών που οι ίδιοι διαλέγουν για
τους γόνους τους.

Το μεγαλειώδες ψέμα της ισότητας
των πάντων, πάει δίπλα δίπλα με την
τερατώδη υποκρισία αυτών που το
έχουν σχεδιάσει και το εκπέμπουν
ασταμάτητα μέσα στην κοινωνία.

Και τέλος, το χειρότερο απ΄ όλα. Η
ανύπαρκτη και υποκριτική ισότητα
που κηρύσσουν οι κρατιστές έχει ως
αποτέλεσμα να επισκιάζεται και να
εξαφανίζεται τελείως απ΄ το κοινω-
νικό γίγνεσθαι η μόνη ισότητα που
μια εξελιγμένη κοινωνία οφείλει να
θεραπεύει, την ισότητα των ευκαιρ-
ιών.

Όταν κηρύσσεις ότι όλοι είναι γενε-
τικά ίδιοι και ίσοι τι νόημα έχει η ισότ-
ητα των ευκαιριών; Θα ήταν μεγάλη
αντίφαση κάθε συζήτηση για ισότητα
ευκαιριών. Θα αποδομούσε το μεγά-
λο ψέμα περί ισότητας γενικώς και
αορίστως, περί μιας ούτως ή άλλως
δεδομένης ισότητας αποτελεσμάτων.
Κι έτσι δεν ακούγεται κουβέντα για το
θέμα αυτό.

Ψέμα, βροντερή υποκρισία και κοι-
νωνική αδικία και ανισότητα, αυτό
είναι το κόστος που έχει το γλυκό
παραμύθι των κρατιστών- σοσιαλι-
στών προκειμένου να πλασάρουν το
μοντέλο τους, να το καταστήσουν
ελκυστικό και να ναρκώσουν την κοι-
νωνία.

κ

Η αβάσταχτη ελαφρότητα 
του κρατισμού 
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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 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910



16-θριάσιο Τετάρτη 22 Ιουλίου


