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οο  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς – 
Χιλιάδες οι τόνοι των ακάλυπτων απορριμμάτων

Με λεφτά των
αστυνομικών ταΐζουν
τους μετανάστες της

Αμυγδαλέζας..

ΔΔέέκκαα  ττρραα--
υυμμααττίίεεςς  εεκκ

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  
οοιι  ''εεξξιι  ααννήήλλιι--

κκοοιι  σσττοο
ΖΖεεφφύύρριι

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος ε-
ξιχνιάστηκε υπόθεση

πορνογραφίας αν-
ηλίκων, μέσω διαδικ-

τύου και
διακριβώθηκε η 

εμπλοκή 17χρονου
ημεδαπού 

Δύο ληστές πυρ-
οβόλησαν κατά α-
στυνομικών στο
Μενίδι, χωρίς ευ-
τυχώς να τραυμα-
τιστεί κανείς, ενώ

συνελήφθη ο ένας.

Θύμα τοκογλύφων τσιγγά-
νων αυτόχειρας 40χρονος

στο Ζεφύρι

Κύμα καύσωνα έρχεται
μέσα στην εβδομάδα

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
«Πρόσκληση στην

23η  Συνεδρίαση του
Δημοτικού

Συμβουλίου»
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Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015
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Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. Λεωφόρος
Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Παπανικολάου Κοσμάς Π. Δρα-
γούμη Στεφάνου 21 & Κοντούλη 1,
2105542410

Αχαρνές
Δαβρή Ελευθερία Δεκελείας 90,
2102477724

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
26 εως 37 βαθμούς Κελσίου.
Υγρασία 32%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παν-
τελής, Παντελίτσα, Παντελεήμονας,
Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίνα,

Παντελεούσα Σαμψών

Την Τετάρτη 22-7-2015, τις απογευματινές
ώρες, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στα
ακάλυπτα απορρίμματα του ΧΥΤΑ

Φυλής, με αποτέλεσμα η ήδη επιβαρυμένη από
τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης περιοχή
της Δυτικής Αττικής να υποστεί νέα σοβαρή περ-
ιβαλλοντική ζημία. 

Ερωτηθείς για το γεγονός αυτό, ο Γιάννης
Σγουρός τόνισε ότι :

«Πριν από έναν περίπου χρόνο παραδώσαμε
στη νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έναν ΧΥΤΑ σε
άψογη λειτουργικά και περιβαλλοντικά κατάστα-
ση, παρά τα γνωστά προβλήματα που μαστίζουν
διαχρονικά τη λειτουργία του. 

Μέσα σε λίγους μήνες η διοίκηση της κας
Δούρου κατάφερε – διότι περί κατορθώματος
πρόκειται – να μετατρέψει τον χώρο
υγειονομικής ταφής σε βραδυφλεγή
υγειονομική και περιβαλλοντική
βόμβα, λόγω των χιλιάδων τόνων
ακάλυπτων απορριμμάτων. 

Αναρωτιόμαστε, αυτή είναι η νέα
αντίληψη που πρεσβεύει η κα
Δούρου στη διαχείριση των απορρ-
ιμμάτων; 

Με αυτόν τον τρόπο υλοποιεί τη
δέσμευσή της προς τους κατοίκους
της Δυτικής Αττικής περί απομάκρυ-
νσης του ΧΥΤΑ; 

Και πως θα καταφέρει να υλοποι-
ήσει και να εφαρμόσει έναν νέο, πιο
απαιτητικό σχεδιασμό για τη
διαχείριση των απορριμμάτων της
Αττικής, όταν σήμερα δεν μπορεί να
διαχειριστεί έναν μόλις ΧΥΤΑ;

Τα ψέματα λοιπόν και οι δικαιο-
λογίες για την κα Δούρου τέλειω-
σαν. 

Πρέπει να μας πει ξεκάθαρα ποιος είναι ο σχεδιασμός για το
αύριο της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. 

Πρέπει να μας απαντήσει πότε θα κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής και
πότε θα μετεγκατασταθούν οι λειτουργούσες εκεί μονάδες
διαχείρισης απορριμμάτων και σε ποιο μέρος φυσικά. 

Η λειτουργία στον «αυτόματο πιλότο» πολύ σύντομα θα

οδηγήσει την διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου
σε καταστάσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες και μη αναστρέψιμες».  

*Επισυνάπτονται φωτογραφίες του ΧΥΤΑ Φυλής όπως παρ-
εδόθη στη νέα διοίκηση την 31-8-2014 και όπως είχε «καταν-
τήσει» πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς (3-6-2015) …

Πλήθος πιστών και λαμπρές
τιμές στον εορτασμό της Αγίας

Άννας Κάτω Αχαρνών

Με λαμπρές τιμές και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια πραγ-
ματοποιήθηκε την παραμονή της εορτής της Αγίας
Άννας το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η 

περιφορά της ιερής εικόνας στον ομώνυμο Ιερό Ναό της
Αγίας Άννας Κάτω Αχαρνών. 

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις χοροστάτησε ο Σεβασμιωτά-
τος Μητροπολίτης Ίλιου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθη-
ναγόρας. Τη Λιτάνευση της εικόνας στην οποία τέθηκε επικεφα-
λής η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών ακολούθησε μεγάλος
αριθμός Ιερέων από όλες τις ενορίες της πόλης και πλήθος
πιστών. 

Από τους Ιερείς μας παρευρέθησαν ο Αρχιερατικός Επίτρο-
πος Πατήρ κ Ευάγγελος Λάζος ,ο Εφημέριος του Ιερού Ναού
της Αγίας Άννας Πατήρ Αλέξανδρος Σαμοθράκης , ο Πατήρ
Δημήτριος Βιλαέτης, ο Πατήρ Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, ο
Πατήρ Χρήστος Ζούρος και πλήθος ακόμα Ιερέων.  Στην εορτή
τη Αγίας Άννας από πλευράς επισήμων έδωσαν το «παρών», ο
Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος διοίκησης κ Ανα-
στάσιος Χίος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ Θεόφιλος Αφο-
υξενίδης, η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κ Μαρία Ναυροζίδου, ο
Πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ Γεώργιος Δασκαλάκης, ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ Δημήτριος Γιαννακόπουλος , ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας επιτροπής Εκπαιδεύσεις κ Κώστας Καρυδάκης,
ο Μετεωρολόγος και Πολιτευτής και πρώην Βουλευτής κ Νίκος
Καντερές, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Νίκος Ξαγοράρης. 

Με λεφτά των αστυνο-
μικών ταΐζουν τους μετα-

νάστες της Αμυγδαλέζας...

Τις τεράστιες
διαστάσεις του
μεταναστευτι-

κού δείχνει ένα ακόμα
περιστατικό στο Κέντρο
Κράτησης στην
Αμυγδαλέζα. Δείτε το
σχετικό δημοσίευμα της
ηλεκτρονικής έκδοσης
της ΑΥΓΗΣ. Σημειωτέον ότι τις λέσχες συντηρούν οι αστυνομι-
κοί, με κρατήσεις από τον μειωμένο μισθό τους...

Οι λέσχες της ΕΛ.ΑΣ. στέλνουν φαγητό από χθες, Παρασκε-
υή, στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, όπως μαθαίνουμε
από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του υπουργείου Τζ.
Φιλιππάκο. Χθες η "Α" δέχθηκε καταγγελία ότι οι κρατούμενοι
δεν έχουν φάει για δύο ημέρες τώρα και ότι χθες υπήρχε πρόβ-
λημα και με το νερό. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τη σίτιση την
Πέμπτη δεν παρέδωσε φαγητό, χωρίς προειδοποίηση, σύμφω-
να με τον Τζ. Φιλιππάκο, με αποτέλεσμα την Πέμπτη να υπάρ-
ξει πρόβλημα στη σίτιση των 503 κρατουμένων, το οποίο διε-
υθετήθηκε μέσω των λεσχών της ΕΛ.ΑΣ., από όπου παίρνουν
φαγητό και οι αστυνομικοί. Οι πληρωμές των εταιριών έχουν
καθυστερήσει, όπως έχει γίνει γνωστό και με την περίπτωση
της Σάμου προ δύο εβδομάδων, εξαιτίας του γνωστού χρημα-
τοδοτικού κενού.

Βραδυφλεγής υγειονομική και περιβαλλοντική
βόμβα ο ΧΥΤΑ Φυλής  – 

Χιλιάδες οι τόνοι των ακάλυπτων απορριμμάτων

31-8-2014

3-6-2015
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Δέκα τραυματίες εκ των οποίων 
οι 'εξι ανήλικοι στο Ζεφύρι

Δέκα τρα-
υματίες εκ των
οποίων οι έξι

είναι ανήλικοι είναι ο
μέχρι στιγμής απολογι-
σμός από τον πόλεμο
που έχει ξεσπάσει στο
Ζεφύρι, από το απόγε-
υμα της Πέμπτης, 24
Ιουλίου το εξαιτίας της
διαμάχης που έχει
ξεσπάσει ανάμεσα σε
δύο τσιγγάνικες οικογέ-
νειες. 

Οι συνεχείς πυροβο-
λισμοί που ανταλλάσ-
σουν μεταξύ τους τα μέλη των εμπλεκόμενων οικογενειών έχουν κατατρομοκρατήσει τους
κατοίκους και τους καταστηματάρχες του Ζεφυρίου. 

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και προειδοποιεί τους διερχομένους ότι υπάρχει
κίνδυνος για τη ζωή τους. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με επικεφα-
λής το Διευθυντή Δυτικής Αττικής, ενώ ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς έχει ενημερώσει το Γρα-
φείο Του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας μεταξύ άλλων την ενίσχυση των
αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. 

Παρέμβαση εξάλλου στις αστυνομικές αρχές κάνει από την Πέμπτη ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου
Γιάννης Μαυροειδάκος, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και ζητά τη διεξαγωγή
επιχείρησης για τον αφοπλισμό των τσιγγάνων και τη σύλληψη των υπαιτίων. 

Σε εγρήγορση βρίσκονται επίσης για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης ο επικεφα-
λής της Δημοτικής Παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωσης Φυλής" Δημήτρης Τσιουμπρής  καθώς και η
πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου και Δημοτική Σύμβουλος Φυλής Φωτεινή Γιαννοπούλου. 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Με την λήξη των
δραστηριοτήτων
της χειμερινής

περιόδου των χορωδιών
Κ.Α.Π.Η. Μεγάρων και Ν.
Περάμου του Ν.ΠΔ.Δ.
‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ του  Δήμου
Μεγαρέων, πραγματοποι-
ήθηκε αποχαιρετιστήρια
συνάντηση, στο εντευκτήριο
του Κ.Α.Π.Η. Μεγάρων.

Σκοπός της συνάντησης
αυτής ήταν η ενδυνάμωση
των σχέσεων των μελών
των δύο χορωδιών, η ψυχα-
γωγία και  η ενθάρρυνση για
ενεργή συμμετοχή  στις
δραστηριότητες των κέντρ-
ων.

Η εκδήλωση πλαισιώθη-
κε από την όμορφη εθελον-
τική παρουσία μουσικού
σχήματος, αποτελούμενο
από τους μουσικούς  κ. Νίκο
Τσανάκα (μπουζούκι), κ.
Μιχάλη Τσίλιλα (πλήκτρα-
τραγούδι), καθώς και από
τον κ. Μάκη Μυλωνά (κιθ-
άρα- τραγούδι), υπό τον
συντονισμό της μουσικού
κας Αγγελικής Πανταζή, τους
οποίους και ευχαριστούμε
θερμά.

Στην εκδήλωση παρε-
υρέθηκε ο Δήμαρχος Μεγα-
ρέων κ. Σταμούλης Γρηγόρ-
ης και ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Κολλάτας Ιωάννης.

Επιδίωξη μας είναι να
καλλιεργήσουμε το πνεύμα
αισιοδοξίας και δύναμης στα
άτομα της τρίτης ηλικίας του
Δήμου μας  και  σας ενημε-
ρώνουμε ότι, οι πρόβες  για
την επόμενη περίοδο, θα
ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Οι διακοπές άρχισαν: Αδειάζουν
τα αστικά κέντρα, τον Δεκαπεν-

ταύγουστο η κορύφωση

Εικόνα σταθεροποίησης και εξομάλυνσης αρχίζει να
παρουσιάζει η ακτοπλοϊκή κίνηση του καλοκαιριού,
καθώς ήδη οι πρώτοι αδειούχοι εκδρομείς αρχίζουν να

εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για κάποιο νησί του Αιγαίου.
Πάντως κορύφωση της κίνησης αναμένεται να υπάρξει τις
πρώτες ημέρες του Αυγούστου αλλά και τον Δεκαπενταύγου-
στο.

Αρχικά μπορεί να υπήρξε κάποιο πάγωμα των κρατήσεων
λόγω του κλεισίματος των τραπεζών που σε πολλές περι-
πτώσεις έφθασε και το 70%, ωστόσο οι μεγάλες προσφορές
που ήδη προανήγγειλαν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στα εισιτήρια
των επιβατών δημιουργούν σταθεροποιητικές και αυξητικές
τάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνι-
κή Ακτοφυλακή, την Παρασκευή 24/07 πραγματοποιήθηκαν 25
απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αναχώρησαν
για κάποιο νησί του Αιγαίου 24.754 επιβάτες, 3.594 ΙΧ οχήμα-
τα, 673 φορτηγά και 766 δίκυκλα.

Πέρισυ το 2014 στις 24/07 ημέρα Πέμπτη, είχαν πραγματο-
ποιηθεί από το λιμάνι του Πειραιά 19 απόπλοι πλοίων, με
18.767 αναχωρήσεις επιβατών, 2048 ΙΧ αυτοκινήτων, 614
φορτηγών και 498 δικύκλων.

Για τον Αργοσαρωνικό είχαν πραγματοποιηθεί επίσης την
Παρασκευή 24/07/2015, 43 αναχωρήσεις πλοίων, με 8.994 επι-
βάτες,836 ΙΧ, 50 φορτηγά,47 δίκυκλα.

Στις 24/07 του 2014 ημέρα Πέμπτη είχαν πραγματοποιηθεί
για τον Αργοσαρωνικό 34 απόπλοι με 4.471 επιβάτες,346 ΙΧ,
64 φορτηγά και 96 δίκυκλα.

Από τη Ραφήνα στις 24/07 του 2015 πραγματοποιήθηκαν 16
αναχωρήσεις πλοίων με 8.880 επιβάτες,1583 ΙΧ οχήματα, 70
φορτηγά και 296 δίκυκλα.

Στις 24/07 του 2014 από τη Ραφήνα είχαν πραγματοποιηθεί
11 απόπλοι πλοίων με 5814 επιβάτες, 933 ΙΧ οχήματα, 89
φορτηγά και 132 δίκυκλα.

Από το Λαύριο την Παρασκευή 24/07 πραγματοποιήθηκαν 7
απόπλοι πλοίων με 2950 επιβάτες,657 ΙΧ οχήματα 30 φορτηγά
και 86 δίκυκλα.

Πέρυσι στις 24/07 από το Λαύριο είχαν γίνει 6 απόπλοι με
1056 επιβάτες 277 ΙΧ οχήματα 37 φορτηγά και 22 δίκυκλα.

Σάββατο 25/07 αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά για
κάποιο νησί του Αιγαίου 25.538 επιβάτες έναντι 27.945 επι-
βατών πέρυσι 25/07 του 2014 ημέρα Παρασκευή.

Για τον Αργοσαρωνικό αναχώρησαν επίσης  από το λιμάνι
του Πειραιά 9044 επιβάτες έναντι 8665 την ίδια ημερομηνία
πέρυσι, από τη Ραφήνα 8.452 έναντι 9.627 πέρυσι και από το
Λαύριο 2.288 φέτος έναντι 3.054 πέρυσι.

Το Ποτάμι: Για γέλια και για κλάματα

Οπρωθυπου-
ργός πρέπει
να πει ξεκάθ-

αρα στον ελληνικό λαό
αν όλα αυτά τα παρα-
κρατικά είχαν την έγκρι-
σή του και γιατί τα
ανέχτηκε, αναφέρει
μεταξύ άλλων σε ανα-
κοίνωσή του το Ποτάμι,
για το plan b του Γιάνη
Βαρουφάκη που απο-
καλύπτει η εφημερίδα
Καθημερινή της Κυρια-
κής.

Η ανακοίνωση του Ποταμιού:
"Διαβάζοντας το “σχέδιο Βαρουφάκη” για την επιστροφή στη δραχμή, δεν ξέρεις αν πρέπει να

οργιστείς ή να γελάσεις. Ο κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, “έπαιζε” τον μαύρο hacker,
σχεδίαζε κλοπές ΑΦΜ, έστηνε δηλαδή το κράτος της δραχμής λέγοντας ψέματα στους πολίτες ότι
αγωνιζόταν για μια συμφωνία με την Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός πρέπει να πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό αν όλα αυτά τα παρακρατικά
είχαν την έγκρισή του και γιατί τα ανέχτηκε. “Θυμίζουμε” ότι όταν το Ποτάμι διά του κοινοβουλευ-
τικού εκπροσώπου Χάρη Θεοχάρη κατήγγειλε τους σχεδιασμούς Βαρουφάκη για τη δραχμή, είχε
απειληθεί από τους κυβερνητικούς με παρέμβαση Εισαγγελέα.

Με τα hacking του Βαρουφάκη από τη μια, τα ριφιρφί του Λαφαζάνη στο Νομισματοκοπείο από
την άλλη, αναρωτιέσαι αν έχεις να κάνεις με ερασιτέχνες υπουργούς ή ερασιτέχνες σεναριογρά-
φους αστυνομικών ταινιών. Με τέτοιες “προσωπικότητες” δεν είναι να απορεί κανείς πώς φθάσα-
με εδώ. Μάλλον πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που δεν μας συνέβησαν χειρότερα".
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Εξάρθρωση ομάδας διαρρη-
κτών με λεία αξίας 255.000 ευρώ

Οι διαρρήκτες είχαν εξειδικευμένο διαρρηκτικό εξοπλισμό
τόσο για την παραβίαση κλειδαριών θωρακισμένων θυρών όσο
και για την διάρρηξη και κοπή χρηματοκιβωτίων.

Χρηματικό ποσό 170.000 ευρώ και χρυσαφικά και
κοσμήματα αξίας 85.000 ευρώ είχαν αποφέρει τον
τελευταίο μήνα σε μία εξαιρετικά οργανωμένη ομάδα

διαρρηκτών οι διαρρήξεις δύο διαμερισμάτων στη Θεσσα-
λονίκη, από ένα από τα οποία είχαν αφαιρέσει και πακτωμένο
χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα αποτελείται από 5
Βούλγαρους υπηκόους, ηλικίας 36 έως 48 ετών, ένας από τους

οποίους ήταν ο 42χρονος αρχηγός της, ενώ οι άλλοι είχαν εκτε-
λεστικά καθήκοντα και χρησιμοποιούσε εξαιρετικά εξειδικευμέ-
νο διαρρηκτικό εξοπλισμό τόσο για την παραβίαση κλειδαριών
θωρακισμένων θυρών όσο και για την διάρρηξη και κοπή
χρηματοκιβωτίων.

Η οργάνωση προεπέλεγε τους στόχους με κριτήριο την
απουσία των ενοίκων, για την διαπίστωση της οποίας χρησιμο-
ποιούσε μικρά ξυλάκια τα οποία έβαζε στο κάτω μέρος των κεν-
τρικών εισόδων των διαμερισμάτων, ελέγχοντας πιθανή
μετακίνησή τους, που αν δεν γινόταν, επιβεβαίωνε την απουσία
των υποψήφιων θυμάτων τους.

Εννέα τέτοια ξυλάκια μαζί με 3 φιάλες υγραερίου – οξυγόνου,
ένα φλόγιστρο για την κοπή βαρέων μετάλλων, 14 ηλεκτρόδια
για συσκευή κοπής-συγκόλλησης βαρέων μετάλλων, ένα ζευ-
γάρι προστατευτικών γυαλιών για τις εργασίες με τον προανα-
φερόμενο εξοπλισμό, ένα διαρρηκτικό εργαλείο κλειδαριών
θωρακισμένων θυρών ασφαλείας και 20 κεφαλές τρυπανιού
εντοπίστηκαν στον χώρο της προσωρινής διαμονής τους στη
Θεσσαλονίκη και στα τρία οχήματα που χρησιμοποιούσαν.

Ο χώρος της διαμονής τους, όπου συνελήφθησαν χθες μετά
από επιχείριση της αστυνομίας, ήταν προσωρινός έτσι ώστε να
αποφεύγεται πιθανός εντοπισμός τους και για αυτό το λόγο
μετά τις διαρρήξεις αποχωρούσαν με προορισμό τη Βουλγαρία.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 6.250 ευρώ και τα κλειδιά τριών
οχημάτων των παθόντων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της
Εγκληματικής Οργάνωσης και των διακεκριμένων περι-
πτώσεων κλοπής με τα οποία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο
Εισαγγελέα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί το
ενδεχόμενο να υπήρξαν και άλλα θύματα της δράσης τους.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
«Πρόσκληση σε συνεδρίαση της

Οικονομικής  Επιτροπής» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,
καλείστε σε συνεδρίαση την  Τρίτη  28 Ιουλίου 2015 και
ώρα 20:00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμέ-

νου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέ-
ματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την « Συντήρηση & ευπρεπισμού κοινόχρηστων
χώρων και ακαλύπτων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας».

2.Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το
2ο τρίμηνο 2015.

3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 334.560,00 € για
την προμήθεια απορριμματοφόρων (πρέσα 16 κ.μ. &  πρέσα 6 κ.μ.).

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 249.690,00 € για
προμήθεια σκούπας. 

5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για
ολοκλήρωση της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής με-
λέτης στις περιοχές ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ του Δήμου Ελευ-
σίνας (Σ).

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 για
κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής πολεοδομικής
ενότητας 7 Δήμου Ελευσίνας (Σ.)

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για
κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής περιοχής
ΜΠΛΟΚΟ της πολεοδομικής ενότητας 1 του Δήμου Ελευσίνας (Σ).

8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για
προμελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτ-
ησης του ρέματος Μικρό Κατερίνι (Σ).

9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 38.000,00 € για
ολοκλήρωση μελέτης πολεοδόμησης – κτηματογράφησης και πράξ-

ης εφαρμογής περιοχών ΠΑΤΗΜΑ 2 και της επέκτασης της περιοχής
ΠΑΤΗΜΑ 1 της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας (Σ.)

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για
αποζημίωση πράξης αναλογισμού 1/2001 για το ΟΤ 20Α Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας. 

11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.613,73 € για
αμοιβή δικηγόρου κου. Ιωάννη Παυλόπουλου. 

12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.701,06 € για
την προμήθεια διαχωριστικών πάνελ και κουφωμάτων για το Δημοτικό
Κατάστημα. 

13.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.321,00 € για
συνδρομή σε νομικές βάσεις πληροφοριών. 

14.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 879,90 € για
απόκτηση πιστοποιητικού ISO Δήμου Ελευσίνας ( Υπηρεσίες Υπο-
στήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας κατά
το Πρότυπο EN ISO 9001:2008, ενόψει της 2ης Επιτήρησης από τον
Φορέα Πιστοποίησης).

15.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 984,00 € για
απόκτηση πιστοποιητικού ISO Δήμου Ελευσίνας. 

16.Έγκριση του υπ.αριθμ. 21/2015 πρακτικού της Επιτροπής Διε-
νέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (ά. 20,21 & 46 του ΕΚΠΟΤΑ, ά.
72 του Ν. 3852/2010).

17.Έγκριση των υπ.αριθμ. 53/2015 & 54/2015 τεχνικών εκθέσεων
για την προμήθεια απορριμματοφόρων ((πρέσα 16 κ.μ. &  πρέσα 6
κ.μ.). και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. 

18.Ανάθεση γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της
αριθμ. 1266/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

19.Ανάθεση γνωμοδότησης για την αναδρομική καταβολή απο-
δοχών και επιδομάτων αδείας και εορτών σε σχολικούς φύλακες κατό-
πιν δικαστικών αποφάσεων.

20.Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κα-
τά της αριθμ. 2/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ( διαδι-
κασία εργατικών διαφορών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠO  ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ &
ΚΑΥΣΩΝΑ

Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας
μας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατ-
ηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό γίνεται

πιο έντονο στις πόλεις. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπε-
ράσει ορισμένα όρια ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε
συνδυασμό με ορισμένους άλλους παράγοντες  (υγρασία, άπνοια)
δημιουργούνται παθολογικές συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν
σε κωματώδη κατάσταση. 

Τα αρχικά συμπτώματα είναι δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθ-
ημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης,
ναυτία, εμετοί και ταχυπαλμία. Το σύνδρομο της θερμοπληξίας εκ-
δηλώνεται με αυξημένη θερμοκρασία του σώματος, σπασμούς, εμε-
τούς, διάρροια, διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος, απουσία ε-
φίδρωσης.

Τα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τον
καύσωνα είναι τα εξής:

● Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως, αναζήτηση σκιερών και δρο-
σερών σημείων.

● Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που
συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία καθώς και κάτω από

τον ήλιο.
● Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, όπως :
¬Πρόσληψη άφθονων υγρών κατά προτίμηση νερού και φυσικών

χυμών
¬Αποφυγή των οινοπνευματωδών ποτών
¬Ολιγοθερμική δίαιτα που θα περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά και φ-

ρούτα πάσης φύσεως με περιορισμό των λιπαρών.
● Συχνά λουτρά.
● Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφριά.
● Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις καλούμενες μονάδες

υψηλού 
κινδύνου του καύσωνα που είναι:

¬Όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
¬Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθει-

ες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη δια-
βήτη)

¬Όλα τα άτομα που παίρνουν φάρμακα όπως διουρητικά, αντιχολι-
νεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα).

● Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα
ή απλούς ανεμιστήρες κατά προτίμηση οροφής. Το ίδιο ισχύει για τα ι-
δρύματα  που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και
άτομα με ειδικές ανάγκες.

● Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή
λειτουργία του κλιματισμού τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τους Δή-
μους χωρικής της αρμοδιότητας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ευπαθών ομάδων διαθέτει κλιματιζόμενους χώρους,  ως εμφαίνονται
στο συνημμένο Πίνακα.  
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ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
«Πρόσκληση στην  23η  Συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», και του
άρθρου 67 του Ν.

3852/10 καλείστε την Τρίτη  28
Ιουλίου 2015 και ώρα 20:30
στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου για
να συζητήσουμε και να πάρο-
υμε απόφαση στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης
:

1.Έγκριση έκθεσης υλο-
ποίησης προϋπολογισμού του
Δήμου για το 2ο τρίμηνο 2015.

2.Τροποποίηση της υπ.αρ-
ιθμ. 150/2013 προηγούμενης
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την μελέτη « Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρ-
μογής περιοχής Καλυμπάκι (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ)» και επέκταση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού «
Καλυμπάκι» Δήμου Ελευσίνας.

4.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις Οδών».
5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή οδού Αφρ-

οδίτης».
6.Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της μελέτης που αφορά την κατασκευή του έργου: « Συνδέσεις

δημοτικών κτιρίων – σχολείων με το δίκτυο αποχέτευσης».
7.Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας της εργασίας: «Αναβάθμιση Αθλητικών

Εγκαταστάσεων για την λειτουργική αδειοδότησή τους».
8.Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών - Εργασιών πάσης

φύσεως (ά.67 του Π.Δ. 28/80).
9.Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών - Προμηθειών έτους 2015 (ά.

28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
10.Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας Απορριμματοφ-

όρων και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου.
11.Λήψη απόφασης για την παραλαβή παραδοτέων του έργου: « Ψηφιακές Πολιτιστικές Υπηρεσίες για

το Νέο Δήμο Ελευσίνας».
12Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.
13.Διαγραφή οφειλών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. 
14.Επί αιτήματος ΚΝΕ (Τομεακή Οργάνωση Θριασίου – Μεγαρίδας) 
15.Επί αιτήματος BRANDIT NEW ERA IKE. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ  Κ.  ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Δεντροφύτευση στον Άγιο Συλιανό 

Σταθερή και επίμονη
συμπαραστάτης του Ιε-
ρού Ναού του  Άγιου

Στυλιανού στο Ζεφύρι στέκεται η
Αναπληρώτρια Δήμαρχος Τζένη
Μπάρα. Με αφορμή το διήμερο
πανηγύρι που έχει προγραμμα-
τιστεί για το Σάββατο 25 και την
Κυριακή 26 Ιουλίου λόγω της ε-
ορτής της Αγίας Παρασκευής
(που η μνήμη της τιμάται στον
Άγιο Στυλιανό στο Ζεφύρι), φρ-
όντισε την Τετάρτη 22 Ιουλίου να
ομορφύνει την πλατεία απέναντι
από το Ναό, με δενδροφύτευση. 

«Ζήτησα από τον Αντιδήμα-
ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θανά-
ση Σχίζα, να μας βοηθήσει ώστε
να ομορφύνουμε τον περιβάλ-
λοντα χώρο στον Άγιο Στυλιανό
και να μας παραχωρήσει κάποι-
ες από τις πικροδάφνες που ε-
ξασφάλισε για το Δήμο από το
ίδρυμα  Νιάρχος» δήλωσε η
Τζένη Μπάρα, που ευχαρίστησε
τόσο τον Θανάση Σχίζα όσο και
τον Αντιδήμαρχο Ζεφυρίου Γιάν-
νη Μαυροειδάκο, που βοήθησε
στη φύτευση. 

Ποια αιτήματα επιχειρήσεων πρέπει να
εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Αναλυτικές οδηγίες
στις ειδικές επιτροπές
που λειτουργούν στις

τράπεζες, σχετικά με το ποια
αιτήματα επιχειρήσεων πρέπει
να εξυπηρετούν κατά προτερ-
αιότητα και ποια δικαιολογητικά
απαιτούνται κατά περίπτωση,
δίνει το υπουργείο Οικονο-
μικών.

Με απόφαση, η οποία δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ, ορίζεται η
σύσταση Ειδικών Υποεπιτρ-
οπών, ανά πιστωτικό ίδρυμα
που λειτουργεί στην Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την έγκριση συναλλαγών.

Ειδικότερα:
Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω υποεπιτροπών συνίστανται στην εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πε-

λατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται:
-εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),
-άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή και
-έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δρα-

στηριοτήτων, το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε τράπεζα ανά εργάσιμη
ημέρα ορίζεται:

*Από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές) και
*εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε τράπεζα ξεχωρ-

ιστά.
Οι ως άνω συναλλαγές περιλαμβάνονται στο αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζεται η τρά-

πεζα και προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο.

Κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης και Ι.Σ.Α με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών

Την ανάληψη κοινής
πολιτικής σε θέματα
κοινωνικού χαρακ-

τήρα αλλά σε ζητήματα που ά-
πτονται του κλάδου, συζήτησε
ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρ-
όεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε και του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών
(Ι.Σ.Α) Γιώργος Πατούλης, με
την αντιπροσωπεία του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσι-
οθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)με την
ευκαιρία της συνάντησης
γνωριμίας που πραγματο-
ποίησαν.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Φυσιοθεραπευτών Πέτρου Λυμπερίδη, του Α’ Αντιπροέδρου Σπύρου Ρουμελιώτη, και του Β’ Αντιπρ-
οέδρου Ιωάννη Μαρμαρά, εξετάστηκε η ανάπτυξη συντονισμένων ενεργειών μεταξύ Ι.Σ.Α και Π.Σ.Φ σε
ζητήματα που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για την επικείμενη υποβάθμιση της υπηρεσίας του ΠΕΔΥ Κεντρικής Αθή-
νας για την παροχή κατ’οίκον φυσιοθεραπείας, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α Γιώργος Πατούλης, διατύπωσε τη δια-
φωνία του, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες προκειμένου να α-
ποτραπεί η κατάργηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αλλά, αντίθετα, να γίνει προσπάθεια να επεκταθεί
και σε ανασφάλιστους πολίτες.

Μιλώντας για την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω Κ.Ε.Δ.Ε αναφο-
ρικά με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και τον ιαματικό τουρισμό αλλά και για το αίτημα του Συλλόγου για
αύξηση του αριθμού των προσλήψεων της ειδικότητας των φυσιοθεραπευτών από τους Δήμους, ο κ. Πα-
τούλης, ανέφερε ότι η αρμόδια επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε θα εξετάσει τα αιτήματα, και ο συντονισμός των πρ-
ωτοβουλιών θα καθοριστεί σε νέα συνάντηση τον Σεπτέμβριο. 
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Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος εξιχνιάστηκε υπόθεση πορνογραφίας αν-

ηλίκων, μέσω διαδικτύου και διακριβώθηκε η 
εμπλοκή 17χρονου ημεδαπού 

Από τη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
στο πλαίσιο της συνεχούς

δράσης για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου της πορνογραφίας ανηλίκων,
εξιχνιάστηκε σχετική υπόθεση με
θύμα 17χρονη. Για την υπόθεση αυτή
σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής
διαδικασίας, για πορνογραφία αν-
ηλίκων και πορνογραφικές αναπαρα-
στάσεις ανηλίκων, μέσω διαδικτύου,
στην οποία εμπλέκεται 17χρονος ημε-
δαπός.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθ-
εσης ξεκίνησε μετά από έγκληση της μητέρας της 17χρονης, σύμφωνα με την οποία η ανήλικη συνομι-
λούσε με άγνωστο άτομο, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και του απέστειλε φωτογραφίες της με
άσεμνο περιεχόμενο. 

Ακολούθως, η ανήλικη δέχτηκε προσωπικό μήνυμα από άλλο προφίλ, που την ενημέρωνε ότι κατέχει φ-
ωτογραφίες της και την απείλησε ότι αν δεν του αποστείλει άλλες δύο (2) επίμαχες φωτογραφίες της, θα
στείλει αυτές που έχει ήδη στην κατοχή του και σε άλλα άτομα. 

Η ανήλικη δεν ενέδωσε και το εν λόγω άτομο απέστειλε κάποιες από τις φωτογραφίες της σε διαδικτυα-
κούς της φίλους, ενώ προσέγγισε και άλλα ανήλικα άτομα για να του δώσουν αντίστοιχες φωτογραφίες,
ζητώντας σε μία περίπτωση, από ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε Διάταξη και Βούλευμα από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για άρση του α-
πορρήτου των επικοινωνιών, ενώ από τη μεθοδική αστυνομική και ψηφιακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξ-
ης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών, ταυτοποιήθηκε ο κάτοχος της
επίμαχης σύνδεσης διαδικτύου.

Σε κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, στην οικία του 17χρονου σε περιοχή της Αττι-
κής, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στα ψηφιακά μέσα του και ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο διαχειριστής των
δύο (2) επίμαχων προφίλ και ότι είχε διαγράψει τις προαναφερθείσες φωτογραφίες της ανήλικης. 

Βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία (1) ταμπλέτα (tablet), που
θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. 

Θύμα τοκογλύφων τσιγγάνων
αυτόχειρας 40χρονος στο Ζεφύρι

Στο απονενοημένο βήμα της
αυτοχειρίας προχώρησε
40χρονος άνδρας από το Ζε-

φύρι, ο οποίος δέχθηκε απειλές για
την οικογένεια του, από Αθίγγανους ε-
νεχυροδανειστές . Σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα
βρήκε με τη θηλιά στο λαιμό η
σύζυγός του. Ο 40χρονος που αντι-
μετώπιζε μεγάλες οικονομικές
δυσκολίες αναγκάστηκε να δανειστεί
χρήματα από ενεχυροδανειστές τσιγ-
γάνους της περιοχής. Οι δανειστές του
εν συνεχεία, καθώς δεν κατάφερε ν'
αντεπεξέλθει στη συμφωνία, τον απείλησαν ότι θα του κάψουν το σπίτι κι ότι οι ζωές των μελών της οικο-
γένειάς του κινδυνεύουν, με τραγικό αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του.

Κύμα καύσωνα έρχεται μέσα στην εβδομάδα

Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα
αγγίξει το θερμόμετρο την Τε-
τάρτη και την Πέμπτη. Οι θε-

ρμοκρασίες θα αρχίσουν να ανε-
βαίνουν σταδιακά από αύριο, Δευ-
τέρα, ενώ μικρή πτώση της θερμοκρ-
ασίας αναμένεται από Παρασκευή.

Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά
αίθριος. Θα σημειωθούν τοπικές νε-
φώσεις τις μεσημβρινές και απογε-
υματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως
ορεινά. Κατά τόπους περιορισμένη ο-
ρατότητα τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο
και στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37
με 38 βαθμούς Κελσίου (στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, καθώς και στην Αττική).

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογε-
υματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 Μποφόρ και στα πε-
λάγη βόρειοι - βορειοδυτικοί 4 με 5 Μποφόρ. 

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φθάσει τους 38 και κατά τόπους του 39 βαθμούς Κελσίου.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρ-

ειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 Μποφόρ.
Από την Παρασκευή θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά. Ο καιρός την

Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι γενικά αίθριος, ενώ τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές
και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά.

Σοβαρές ζημιές σε σκάφος
του Λιμενικού από σύγκρ-
ουση με κρουαζιερόπλοιο

Σοβαρές ζημιές, αλλά όχι –ευτυχώς- τρα-
υματισμοί ανθρώπων, προκλήθηκαν από
την σύγκρουση του κρουαζιερόπλοιου

Aegean Paradise με σκάφος του Λιμενικού Χίου.
Η σύγκρουση προκλήθηκε στις 6.30 το πρωί της

Κυριακής, 26 Ιουλίου 2015, ανοικτά του Καρφά κι
ενώ το κρουαζιερόπλοιο έπλεε με κατεύθυνση το λι-
μάνι του Τσεσμέ.

Οι άνδρες του Λιμενικού μόλις είχαν ολοκ-
ληρώσει επιχείρηση περισυλλογής μεταναστών,
περίπου 25 άτομα και επέστρεφαν στο λιμάνι της
Χίου, όταν έγινε η σύγκρουση.

Στην περιοχή εκείνη την ώρα επικρατούσε πυκνή
ομίχλη και ήταν αδύνατη η ορατότητα σε απόσταση
πλέον των δέκα μέτρων.

Τόσο από το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενι-
κού, όσο και από τους μετανάστες, οι οποίοι επέ-
βαιναν σε αυτό ουδείς τραυματίσθηκε. Το σκάφος

του Λιμενικού μεταφέρθηκε ρυμουλκούμενο σε ναυ-
πηγείο, στη περιοχή Θόλος.

Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει ανοικτά του λιμα-
νιού της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερ-
εύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και εν
συνεχεία αναμένεται να συνεχίσει για τον προορι-
σμό του, αφού δεν φαίνεται να έχει πάθει κάποια
ζημιά.

Από το λιμεναρχείο Χίου έγινε γνωστό ότι αναμέ-
νεται να κατατεθεί εγγυητική επιστολή εκ μέρους της
εταιρείας Ρέστη για τις ζημιές που προκλήθηκαν
στο σκάφος του Λιμενικού και εν συνεχεία θα επιτρ-
απεί στο κρουαζιερόπλοιο να αναχωρήσει για τον
προορισμό του.

Όπως μας ενημέρωσε εκ μέρους της εταιρείας ο
κ. Κωνσταντίνος Κυνηγάκης, το Aegean Paradise
είχε αποπλεύσει στις 5 το απόγευμα από την Ρόδο
με προορισμό τον Τσεσμέ. Επί του πλοίου επι-
βαίνουν περίπου 750 επιβάτες, κυρίως Τούρκοι.

Το κρουαζιερόπλοιο Aegean Paradise, με
σημαία Μπαχάμες, μήκους 174 μέτρων, είναι γνω-
στό και από την φιλοξενία που προσέφερε στους
κατοίκους της Κεφαλλονιάς, μετά τον μεγάλο σει-
σμό του Φεβρουαρίου 2014.

«Κόκκινο» χτύπησε το όζον στους
Θρακομακεδόνες

Υψηλές τιμές παρουσίασε το μεσημέρι το όζον στο σταθμό μέτρησης των Θρακομακεδόνων, πα-
ρουσιάζοντας υπέρβαση στο όριο ενημέρωσης.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Δικ-
τύου Παρακο-

λούθησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης της Αθήνας,
υπήρξε υπέρβαση του ο-
ρίου ενημέρωσης (180
μg/m3). Μέχρι τις 16:00
σημειώθηκε Ωριαία Τιμή
Ο3 186 μg/m3, με μέγιστη
Ωριαία Τιμή Ο3 206
μg/m3 κατά τις τρεις τε-
λευταίες ώρες στο Σταθμό
Μέτρησης Θρακομακεδό-
νων.

Για το λόγο αυτό σύμφ-
ωνα με το Υπουργείο
Υγείας προχώρησε σε οδ-
ηγίες για την προφύλαξη
του πληθυσμού:

«Άτομα με αναπνευστι-
κές και καρδιαγγειακές
παθήσεις και γενικότερα
άτομα ευαίσθητα στην ατ-
μοσφαιρική ρύπανση
συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον. Επίσης συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σω-
ματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε α-
ναπνευστικά προβλήματα».
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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

Παρέμβαση Γεννηματά για τα προβλήματα 
μετά την τραπεζική αργία

Τεράστιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της
«τραπεζικής αργίας» στην οικονομία και
την αγορά, επισημαίνει η πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, η οποία τονίζει ότι η
κυβέρνηση, με τους χειρισμούς της, οδήγησε στην
κρίση αυτή, χωρίς ακόμη να έχει αντιληφθεί όλο το
εύρος και τις συνέπειες για τις επιχειρήσεις ειδικά
τις μικρομεσαίες, το εμπόριο και τους πολίτες.

«Χαρακτηριστικό είναι το θέμα που έχει δημιο-
υργηθεί με τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα
γραμμάτια. Από τις 20 Ιουλίου εάν δεν πληρωθ-
ούν σφραγίζονται και μετά την πάροδο 30 ημερών
γίνεται η σχετική αναγγελία από τις τράπεζες στον
Τειρεσία. Όμως, οι βίαιες αλλαγές των όρων λειτο-
υργίας της αγοράς έχουν οδηγήσει πολλούς
πολίτες και επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμής.
Γεγονός όμως που οφείλεται σε απρόβλεπτους ε-
ξωγενείς παράγοντες και δεν αποτελεί παραβία-
ση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των
κανόνων συναλλακτικής πίστης. Γι αυτό και λαμ-
βάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί, αποστέλλω αύριο, Δευτέρα 27 Ιου-
λίου, επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών (με κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) με την ο-
ποία ζητώ να δοθεί παράταση εξόφλησης ως τις 31/12/2015 για όλες τις επιταγές, τα γραμμάτια και τις συναλλαγματικές που λήγουν μέχρι τις
31/10/2015. Επισημαίνω ότι ανάλογη ρύθμιση έχει γίνει και μετά τις έκτακτες καταστάσεις των πυρκαγιών του 2007», αναφέρει η κ Γεννηματά.

Δύο ληστές πυροβόλησαν κατά αστυνομικών στο Μενίδι, χωρίς
ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, ενώ συνελήφθη ο ένας.

Ειδικότερα, μετά από αλ-
λεπάλληλα περιστατικά
ληστειών σε βάρος δια-

νομέων έτοιμου φαγητού το τε-
λευταίο διάστημα στο Μενίδι, η
Αστυνομία είχε αυξήσει τις περι-
πολίες για τη σύλληψή τους. Οι
δύο κακοποιοί επιχείρησαν να
ληστέψουν έναν ακόμη διανομέα
έτοιμου φαγητού απειλώντας τον
με όπλο, αλλά αμέσως επενέ-
βησαν αστυνομικοί. Τότε οι δρά-
στες πυροβόλησαν εναντίον τους,
ενώ συνελήφθη ο ένας. Η
Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρ-
ωποκυνηγητό για τον εντοπισμό
και τη σύλληψη του συνεργού
του.

Το Σαν Φραν-
σίσκο χρησιμο-

ποιεί μπογιά που
κάνει τα ούρα

να... αναπηδούν

Ηδιεύθυνση έργων του
δήμου του Σαν Φραν-
σίσκο άρχισε ένα πιλο-

τικό πρόγραμμα χρήσης μιας ει-
δικής «υδροφοβικής» μπογιάς, η
οποία κάνει τα... ούρα να αναπ-
ηδούν, βάφοντας τοίχους σε πε-
ριοχές όπου υπάρχει έντονο πρ-
όβλημα. Όποιος προσπαθήσει
να ουρήσει στους τοίχους που
έχουν βαφτεί με την ειδική μπο-
γιά, θα δοκιμάσει μια πολύ
δυσάρεστη έκπληξη: ο πίδακας
θα... καταβρέξει τον ίδιο.

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης
έργων του δήμου ανακάλυψε την
ιδέα διαβάζοντας σε ιστοτόπους
κοινωνικής δικτύωσης αναρτή-
σεις για τη μπογιά και τη χρήση
της σε συνοικία του Αμβούργου,
όπου βρίσκονται πολλά νυχτερι-
νά κέντρα διασκέδασης και μεθυ-
σμένοι θαμώνες ανακουφίζονταν
στους δρόμους.

Η βαφή Ultra-Ever Dry έχει
την ιδιότητα να απωθεί τα περισ-
σότερα υγρά.

«Τα ούρα θα αναπηδούν και
θα καταβρέχουν το παντελόνι και
τα παπούτσια του τύπου. Η ιδέα

είναι να το σκέφτεται κανείς δυο
φορές πριν ουρήσει σε δημόσιο
χώρο» εξήγησε η εκπρόσωπος
της διεύθυνσης έργων του δή-
μου του Σαν Φρανσίσκο.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού πρ-
ογράμματος, την περασμένη ε-
βδομάδα βάφτηκαν με την ειδική
μπογιά εννιά τοίχοι σε συνοικίες,
όπου υπάρχουν πολλά μπαρ και
σε περιοχές με πολλούς άστεγο-
υς.

«Κρατήσου! Ανακουφίσου
στον κατάλληλο χώρο» αναφέρ-
ουν επιγραφές του δήμου που
έχουν αναρτηθεί στους τοίχους
σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, κινε-
ζικά και ισπανικά.

Ήδη, ο δήμος του Σαν Φραν-
σίσκο λαμβάνει αιτήσεις για την
επέκταση της χρήσης της ειδικής
μπογιάς.

«Λάβαμε πάρα πολλές κλή-
σεις από ανθρώπους που θέ-
λουν να χρησιμοποιηθεί η βαφή
στους δρόμους τους ή στα κτίριά
τους» ανέφερε η εκρπόσωπος.

Η μπογιά μπορεί να είναι ακρ-
ιβή, αλλά το κόστος της χρήσης
της είναι χαμηλότερο από την
συνεχή αποστολή συνεργείων
της διεύθυνσης καθαριότητας
στις περιοχές όπου υπάρχει έν-
τονο πρόβλημα, εξήγησε η ίδια.
Ο δήμος εγκαθιστά επίσης περ-
ισσότερα δημόσια ουρητήρια για
να συμβάλει στην επίλυση του
προβλήματος, πρόσθεσε.
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Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα από την
κυβέρνηση για το «χάκινγκ» Βαρουφάκη

Εξηγήσεις για το Plan
B που φέρεται να
είχε εκπονήσει ο

Γιάνης Βαρουφάκης -και το ο-
ποίο ανάμεσα σε άλλα φέρε-
ται να περιλάμβανε χάκινγκ
στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων, υποκλοπή των ΑΦΜ και
«νέα δραχμή»- ζητούν Νέα
Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Πο-
τάμι. 

Μετά τις αποκαλύψεις της
εφημερίδας Καθημερινή ότι ο
πρώην υπουργός Οικονομικών είχε στόχο να δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, «που θα
ήταν μεν προσδιορισμένο σε ευρώ, αλλά εν μια νυκτί θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια νέα δραχμή», η
Νέα Δημοκρατία ζητά να πραγματοποιηθεί έρευνα σε βάθος, ενώ το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρωθυπουργό να
ενημερώσει τον λαό για τους σχεδιασμούς αυτούς. 

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της ΝΔ αναφέρει: «Οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας δημιουργούν μείζον πολιτικό, οικονομικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση το οποίο θα
πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος για τη διακρίβωση των όποιων ευθυνών».

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει πειστικά στον ελληνικό λαό στα εξής ε-
ρωτήματα: «Τι ακριβώς έγινε τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης;

Ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης; Τι ετοίμαζαν ως εναλλακτική λύση, ποιος την είχε χρεωθεί
και ποιος την παρακολουθούσε; Πότε κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε στην ουσία εναλλακτική και ότι ένα Grex-
it θα είχε ολέθριες συνέπειες για τη χώρα;»

Η ΝΔ ζητά, επίσης, διευκρινίσεις για τα εξής θέματα: «Αληθεύει ότι συγκεκριμένη ομάδα του υπουργείου
Οικονομικών είχε αναλάβει να εκπονήσει το εφεδρικό σχέδιο; Αληθεύει ότι σχεδίαζαν να εφορμήσουν στο
εθνικό Νομισματοκοπείο και ότι πράγματι ετοίμαζαν παράλληλο νόμισμα με υποκλοπή των ΑΦΜ όλων των
φορολογουμένων; Αληθεύει ότι ετοίμαζαν έκδοση IOUs (υποσχετικές πληρωμής του δημοσίου) ως το
πρώτο βήμα προς το Grexit;»

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για ερωτήματα που χρήζουν πειστικής απάντησης
προς τον ελληνικό λαό και σημειώνει ότι η ΝΔ θα πραγματοποιήσει αύριο, Δευτέρα, ειδική σύσκεψη για τα
ζητήματα αυτά και για τον τρόπο «με τον οποίο θα συμβάλει ώστε να χυθεί άπλετο φως στην σκοτεινή αυ-
τή ιστορία».

«Δεν δημιουργείται έλλειμμα μόνο στην οικονομία, αλλά πρώτα απ’ όλα στην ίδια τη Δημοκρατία μέσα
στη χώρα, καθώς και έλλειμμα αξιοπιστίας προς τα έξω» καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, το Ποτάμι, αναφέρει ότι «διαβάζοντας το σχέδιο Βαρουφάκη για την επιστροφή στη
δραχμή, δεν ξέρεις αν πρέπει να οργιστείς ή να γελάσεις».

«Ο κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, "έπαιζε" τον μαύρο hacker, σχεδίαζε κλοπές ΑΦΜ, έστηνε
δηλαδή το κράτος της δραχμής λέγοντας ψέματα στους πολίτες ότι αγωνιζόταν για μια συμφωνία με την
Ευρώπη» σημειώνει το Ποτάμι. 

Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό να πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό «αν όλα αυτά τα παρακρατικά
είχαν την έγκρισή του και γιατί τα ανέχτηκε». 

«Με τα hacking του Βαρουφάκη από τη μια, τα ριφιφί του Λαφαζάνη στο Νομισματοκοπείο από την άλ-
λη, αναρωτιέσαι αν έχεις να κάνεις με ερασιτέχνες υπουργούς ή ερασιτέχνες σεναριογράφους αστυνομικών
ταινιών. Με τέτοιες "προσωπικότητες" δεν είναι να απορεί κανείς πώς φθάσαμε εδώ. Μάλλον πρέπει να αι-
σθανόμαστε τυχεροί που δεν μας συνέβησαν χειρότερα» καταλήγει το Ποτάμι.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι «στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι με εντολή Τσίπρα και εκ-
τέλεση Βαρουφάκη, υπήρξε ένας εφιαλτικός σχεδιασμός, καθώς και ενδεχόμενη συνέργεια σε ποινικά κο-
λάσιμες πράξεις σχετικά με το νόμισμα και την οικονομία της χώρας, με αδίστακτες μεθοδεύσεις».

«Μπροστά τους τα σχέδια Λαφαζάνη για εισβολή στο Νομισματοκοπείο ωχριούν. Αναμένουμε την
επίσημη τοποθέτηση της Κυβέρνησης, αλλά και την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση αυτής
της υπόθεσης» σημειώνει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί πια να σιωπά, ούτε να κρύβεται πίσω από πράξεις ή παραλείψεις Υπο-
υργών και συνεργατών του, τους οποίους λίγους μήνες πριν τους χαρακτήριζε "σημαντικό κεφάλαιο" της
διαπραγμάτευσης» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Οφείλει να απαντήσει ευθέως και με ειλικρίνεια στην ερώτηση της πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεν-
νηματά και να ενημερώσει τη Βουλή και το λαό, για το ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί αυτοί, αν υπήρξαν πράγματι
προπαρασκευαστικές πράξεις, αν είχε αρχίσει να εκτελείται το εν λόγω σχέδιο και τελικά με ποίου εντολή
αυτό εκπονήθηκε. Οφείλει, τέλος, να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα, γιατί οι πολίτες πρέπει να μάθουν όλη
την αλήθεια» καταλήγει η ανακοίνωση.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των
πολιτών από τον επερχόμενο καύσωνα

Προληπτικά μέτρα
για την προστασία
των πολιτών και ει-

δικότερα των ευπαθών ομά-
δων λόγω των υψηλών θερ-
μοκρασιών που έχει αναγγε-
λθεί ότι θα σημειωθούν κατά
τις επόμενες ημέρες, λαμβά-
νει ο Δήμος Αχαρνών.

Ειδικότερα, ανοικτές για το-
υς πολίτες θα είναι οι κλιμα-
τιζόμενες αίθουσες από τις
08:00’ μέχρι τις 13:00’ και από
τις 16:00’ μέχρι τις 20:00’ για
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. Στο 1ο Κ.Α.Π.Η, επί της πλατείας Αγίου Νικολάου (παλαιό Δημαρχείο) – Τηλ.210 2402122.
2. Στο 2ο Κ.Α.Π.Η, επί των οδών  Κουρμούση & Ωρωπού 5 – Τηλ.210 2449320.
3. Στο 3ο Κ.Α.Π.Η, επί των οδών Κεφαλληνίας & Φιλαδελφείας 217 – Τηλ.210 2387582 .
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΩΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.
·         Να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο. Να αναζητούν σκιερά και δροσερά μέρη. Η ένδυση να α-

ποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα κυρίως βαμβακερά ενδύματα.
·         Ν αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε μέρη όπου μαζί με την υψηλή θερμοκρ-

ασία συνυπάρχει και πολλή υγρασία, καθώς επίσης κάτω από ηλιακή ακτινοβολία.
·         Να πίνουν άφθονα υγρά με τη μορφή πόσιμου νερού αλλά και πάσης φύσεως αναψυκτικά κατά

προτίμηση φυσικούς χυμούς.
·         Να αποφεύγουν τα οινοπνευματώδη ποτά.
·         Να ακολουθούν διατροφή σε χαμηλά λιπαρά που θα περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά και φρούτα

πάσης φύσεως με περιορισμό λιπαρών ουσιών.
·         Να κάνουν συχνά ντους.
·         Να ντύνουν τα νεογνά όσο γίνεται πιο ελαφρά με τα χέρια και τα πόδια ελεύθερα.
·         Να δοθεί περισσότερη προσοχή σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τα άτομα ηλικίας άνω των 65

ετών, τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες,
σακχαρώδη διαβήτη κ.α.

Όλα τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους όπως
είναι διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, αντισυλληπτικά, ορμονούχα σκευάσματα συμπεριλαμ-
βανομένης και της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θ-
ερμοκρασιών περιβάλλοντος, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για την ενδεχόμενη ελάττωση
της δοσολογίας.  

Έτσι σώθηκαν οι καταθέσεις από «κούρεμα» - Τι
είπε ο Ντράγκι σε μυστικό δείπνο

Κατά ενός ενδεχόμενου για κούρεμα καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες τάχθηκε ο επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.Την αποκάλυψη κάνει σήμερα η εφημερίδα
Ημερησία, σύμφωνα με την οποία το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια κλειστού, ανεπίσημου

δείπνου, όπου συμμετείχαν οι κεντρικοί τραπεζίτες όλων των χωρών της ευρωζώνης.
«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει κούρεμα στις καταθέσεις των Ελλήνων. Αποκλείω το bail in

είτε για ποσά μικρότερα από 100.000 ευρώ είτε για μεγαλύτερα» φέρεται ότι ήταν η τοποθέτηση του ιταλού
τραπεζίτη, με την οποία, αναφέρεται ότι, συνεφώνησαν σχεδόν ομόφωνα οι παρευρισκόμενοι ευρωπαίοι
αξιωματούχοι.

Σύμφωνα μάλιστα με το εν λόγω δημοσίευμα, το απόρρητο σχέδιο της ΕΚΤ προβλέπει την ανακεφα-
λαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών χωρίς να χάσουν μέρος των καταθέσεών τους οι πολίτες που άφη-
σαν τα χρήματά τους στις τράπεζες.

Οι αντίθετες φωνές πάντως απαίτησαν bail in σε περίπτωση που τα αναγκαία κεφάλαια για τις ελληνικές
τράπεζες προσεγγίσουν ή ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου.

Ωστόσο ο Μάριο Ντράγκι χαρακτήρισε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, "πατριωτική" την κίνηση των ελλήνων
καταθετών που άφησαν τα χρήματά τους στις τράπεζες, στηρίζοντας την οικονομία και το σύστημα, κίνηση
η οποία δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί με μία "ανάλγητη κίνηση", όπως το κούρεμα των καταθέσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευσίνα,   24/07/2015
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Αρ. Διακήρυξης: 02/2015                                                                   

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερει-
ακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
(Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αρ. 1415/2015 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής της Περιφέρει-
ας Αττικής, διενεργεί δημόσιο
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής
κάλυψης των υπηρεσιακών
οχημάτων, φορτηγών και μηχαν-

ημάτων έργου της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.  
Ο προϋπολογισμός είναι
25.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νων φόρων ασφαλίστρων και
λοιπών επιβαρύνσεων. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών είναι η 21
Αυγούστου 2015 και ώρα 15.00
μ.μ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του δια-
γωνισμού ως προς την αποσφρά-
γιση & αξιολόγηση των δικαιολογ-
ητικών από την Πενταμελή Γνωμο-
δοτική Επιτροπή Διενέργειες /
Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνι-
σμών της ΠΕΔΑ είναι η 24η
Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00
π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέ-
ψεων 1ος όροφος). 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το
2% επί της συνολικής προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης χωρίς τους
φόρους ασφαλίστρων. 
Τεχνικές Προδιαγραφές
υπάρχουν. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης
από την προσφορά είναι 120
ημέρες από την επομένη διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφ-
ορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στα τηλ.: 2132047008 &
2132047009, fax: 2132047075,
αρμόδιοι υπάλληλοι κα Μαρία
Ζελιαναίου και κα Αριάδνη Φραγ-
κιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών,
διεύθυνση ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

«Σε δέκα ημέρες» θα επανεξεταστούν
τα όρια ανάληψης από τις τράπεζες

Σε δέκα
ημέρες θα
επανεξετα-

στούν τα όρια ανάλ-
ηψης από τις τράπε-
ζες, δήλωσε ο πρόε-
δρος της ΕΣΕΕ
Βασίλης Κορκίδης ε-
πικαλούμενος εν-
ημέρωση από τον δι-
οικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννη
Στουρνάρα σύμφω-
να με την οποία
υπάρχει πλεόνασμα
από τον μηχανισμό
του ELA. Ήδη, η
ΕΣΕΕ ζήτησε την
αύξηση του ορίου α-
νάληψης μετρητών
από τις πολύ μικρές
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα 1.250 ευρώ εβδομαδιαίως ή 5.000 ευρώ το μήνα.

«Είναι θετική η ενημέρωση του διοικητή της ΤτΕ ότι υπάρχει πλέον πλεόνασμα ELA το οποίο θα αυξά-
νεται και θα επανεξεταστούν σε 10 ημέρες τα μέτρα χαλάρωσης και τα όρια ανάληψης. Εξίσου ενθαρρυ-
ντική είναι η διαβεβαίωση ότι παρά το γεγονός ότι οριστική λύση θα υπάρξει στο τέλος του χρόνου και μετά
την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, ο κίνδυνος του bail in σύμφωνα και με δηλώσεις Ευρ-
ωπαίων αξιωματούχων, φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα» αναφέρει συγκεκριμένα σε σημερινές δηλώσεις του ο κ. Κορκίδης.

Σε ενημερωτικό σχετικά με τα μέτρα για την εξομάλυνση των εισαγωγών που ελήφθησαν την Παρασκε-
υή στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΣΕΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων
ότι:

-Η σημαντικότερη χαλάρωση των capital controls είναι η αύξηση του ορίου της αξίας των εμβασμάτων
που θα εγκρίνονται από κάθε τράπεζα για εισαγωγές έως 100.000 ευρώ ημερησίως ανά πελάτη, ενώ πά-
νω από το όριο των 100.000 ευρώ τα αιτήματα θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται στην Επιτροπή Έγκρ-
ισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου. Μπορούμε να μιλάμε για χαλάρωση των περιορ-
ισμών διακίνησης κεφαλαίων, καθώς θα πλησιάσουμε περισσότερο, στο μέσο όρο των μηνιαίων αναγκών
του εξωτερικού εμπορίου. Τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν τη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. -Εξετά-
ζεται λύση και στο πρόβλημα των επιταγών που έληξαν ή πρόκειται να λήξουν και δεν μπορούν να πληρ-
ωθούν λόγω έλλειψης ρευστότητας. Η πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για δυνατότητα εξόφλ-
ησης των ακάλυπτων επιταγών ως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο Τειρεσίας, φαίνεται να
έχει γίνει δεκτή από τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και αναμένεται η έκδοση νο-
μοθετικής ρύθμισης, η οποία θα στοχεύει στη διευκόλυνση όλων όσων έχουν εκδώσει επιταγές και δεν
έχουν πληρώσει λόγω της επιβολής των capital controls. Μετά τη τραπεζική αργία, περίπου το 30%, δηλα-
δή σχεδόν μία στις τρεις επιταγές δεν έχουν αντίκρυσμα και απαιτείται αλλαγή του νόμου της προθεσμίας
των οκτώ ημερών πριν σφραγιστούν, γιατί πολλοί κινδυνεύουν να μπουν στη μαύρη λίστα του Τειρεσία,
χωρίς να έχουν ευθύνη, καθώς περιμένουν να εισπράξουν για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

-Με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου,
γίνονται διευκολύνσεις για τη χαλάρωση των μέτρων που αφορούν στις επιχειρήσεις, μετά το κλείσιμο των
τραπεζών και την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται, το ανώτατο όριο α-
νάληψης μετρητών ανέρχεται στις 50.000 ευρώ ημερησίως για τις ναυτιλιακές εταιρείες και κατά περίπτω-
ση για άλλους κλάδους της οικονομίας που τεκμηριώνουν εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Η υπουρ-
γική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1561-24/7/15 δίνει παράλ-
ληλα την δυνατότητα σε όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό να έχουν μαζί τους χαρτονομίσματα -σε ευρώ ή
άλλο νόμισμα- μέχρι του ορίου των 2.000 ευρώ.

-Η ΕΣΕΕ ζήτησε από τις υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος να ενημερώσει εγκαίρως με εγκυκλίους
τα 2.500 υποκαταστήματα για τις τραπεζικές εργασίες που είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν στις ε-
πιχειρήσεις-πελάτες τους. Επίσης αναμένει τις νέες υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θα επιλύονται τα
πρακτικά προβλήματα που βεβαίως συνεχίζουν να υπάρχουν καθημερινά, στις τραπεζικές συναλλαγές.

«Βόμβα» Reuters: Τα capital controls
μπορεί να διαρκέσουν για μήνες

Την εκτίμηση ό-
τι τα capital
controls στις

ελληνικές τράπεζες θα
έχουν διάρκεια για πολ-
λούς ακόμα μήνες διατ-
υπώνει το Reuters, επι-
καλούμενο υψηλόβαθ-
μους αξιωματούχους.

«Οι τράπεζες είναι
στην κατάψυξη και η
ελληνική οικονομία
γίνεται ολοένα και πιο
ισχνή», τονίζει αξιωμα-
τούχος στο πρακτορ-
είο.

Αυτό το πάγωμα της
ρευστότητας είναι απίθ-
ανο να «αποφευχθεί» σύντομα, αν και οι έλεγχοι στην διακίνηση κεφαλαίων μπορεί να χαλαρώσουν λίγο
ακόμη, συμπληρώνει το δημοσίευμα.

«H αποκατάσταση των ελληνικών τραπεζών θέτει ένα δύσκολο ερώτημα» επισημαίνει το δημοσίευμα:
Η Ευρωζώνη θα ζητήσει από τους ομολογιούχους ή τους μεγαλοκαταθέτες να επωμιστούν τις απώλειες

ή θα πρέπει ο λογαριασμός για την αποκατάσταση των τραπεζών να προστεθεί στο ελληνικό χρέος;
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα μπορούσε να καθυστερήσει την συμφωνία για το τρίτο πακέ-

το βοήθειας για την Ελλάδα, τονίζεται στο άρθρο και όσο μεγαλώνει η καθυστέρηση τόσο πιο κρίσιμη γίνε-
ται η κατάσταση των τραπεζών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ελληνες αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα θορυβημένοι από την καθ-
οδική πορεία της οικονομίας και ζητούν επειγόντως απελευθέρωση των κεφαλαίων για τις τράπεζες.

«Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, ένα ποσό για τις πρώτες ανάγκες των τραπεζών», τόνισε αξιωματούχος του
ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

«Αυτό θα πρέπει να είναι περίπου 10 δις ευρώ» συμπλήρωσε.
Για τις ελληνικές τράπεζες πάντως, μια επιλογή σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωζώνης είναι η άμε-

ση ανακεφαλαιοποίηση του από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Όμως μια τέτοια
ενίσχυση από τον ESM προϋποθέτει ότι τις απώλειες θα πρέπει να επωμιστούν πρώτα οι ομολογιούχοι ή
ακόμη και οι μεγαλοκαταθέτες.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο ESM θα αναλάβει τον άμεσο έλεγχο,» ανέφερε Έλληνας τραπεζίτης.
«Θα είναι ένα ζήτημα στις διαπραγματεύσεις» προσθέτει ενώ την ίδια ώρα ένας αξιωματούχος της Ευρ-

ωζώνης ανέφερε ότι όποια συμπάθεια και αν υπήρχε απέναντι στην Ελλάδα τώρα έχει εξανεμιστεί.
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Τραυματίας στα Χανιά διεκομίσθη σε Κέντρο
Υγείας σε καρότσα αγροτικού

Το  "μύθο της στην Κρήτη" έζησε μια τουρίστρια το με-
σημέρι στα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε και μεταφ-
έρθηκε με καρότσα αγροτικού οχήματος στο Κέντρο

Υγείας, μιας και το ασθενοφόρο ήταν ακινητοποιημένο αφού
δεν υπήρχε οδηγός για να καλύψει την βάρδια.

Το περιστατικό, που δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές, έγινε
στο Καστέλι, με θύμα μια τουρίστρια η οποία, σύμφωνα με
πληροφοριές, παρασύρθηκε ενώ προχωρούσε στο δρόμο, με
αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Για κακή της τύχη, το ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 3 το με-
σημέρι, όπου δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου, για να
καλύψει την βάρδια, από τις 3 μέχρι τις 11. Έτσι διερχόμενο α-
γροτικό όχημα, ανέλαβε την διακομιδή της τουρίστριας στο Κέν-
τρο Υγείας Κισσάμου και από εκεί, σύμφωνα με ενημέρωση
που λάβαμε, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε από τα Χα-
νιά, την παρέλαβε και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Νέα έκδοση του Wordpress διώχνει τους χάκερς μακριά

Οι χρήστες της πλατφόρμας του WordPress
προειδοποιούνται να κατεβάσουν την τελευ-
ταία διορθωμένη έκδοση της εταιρείας, την

4.2.3, ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε εισβολή από
χάκερς.

Η προηγούμενη έκδοση του WordPress, η 4.2.2, έδινε
τη δυνατότητα σε κάποιον τυχαίο χρήστη να ελέγξει μια ι-
στοσελίδα χωρίς αυτός να έχει προηγουμένως επιλεχθεί
ως administrator. Aυτό οφειλόταν σε ένα πρόβλημα XSS
/ Cross site scripting στην πλατφόρμα του WordPress το
οποίο έθετε σε κίνδυνο όλα τα site και τα blog που χρησι-
μοποιούσαν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

H νέα έκδοση WordPress 4.2.3 έχει και άλλες βε-
λτιώσεις διορθώσεις συμπεριλαμβανομένου και ενός κε-
νού ασφαλείας που επέτρεπε σε χρήστες με στοιχεία
Subscriber, να χρησιμοποιήσουν το πεδίο Quick Draft και
μέσω αυτού να κάνουν WordPress posts σε ένα site.

Όσες ιστοσελίδες έχουν την αυτόματη ανανέωση της
έκδοσης, θα αποκτήσουν αυτομάτως τη νέα έκδοση του
WordPress, ενώ οι υπόλοιποι administrators θα πρέπει να αλλάξουν την έκδοση του WordPress που διαθέτουν μέσων του Dashboard τους.

Τα ιδιαίτερα δημοφιλή WordPress sites πέφτουν συχνά θύματα των hackers οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για επιθέσεις Distributed Denial of
Service γνωστές και ως DDoS.

Η ΕΚΤ επιβάλλει περιορισμούς
στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Αρνητική ήταν σύμφωνα  με πληροφορίες η απάντηση της
ΕΚΤ στην κοινή εισήγηση της Τράπεζα της Ελλάδας και της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανοίξει το Χρηματιστήριο της

Αθήνας χωρίς περιορισμούς για τους Έλληνες επενδυτές.
Έτσι οι  ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν στην

εφαρμογή του αρχικού σχεδίου, δηλαδή να απαγορεύσουν εντελώς
την χρησιμοποίηση υφιστάμενων καταθετικών λογαριασμών από τους
Έλληνες επενδυτές, και να επιτρέψουν αγορές μετοχών με τον
διαχωρισμό του "παλαιού" από το "νέο" χρήμα.

Πρακτικά δηλαδή, ενώ οι κίνηση κεφαλαίων για τους ξένους επεν-
δυτές θα είναι απολύτως ελεύθερη (αγορές μετοχών, "εξαγωγή" κεφα-
λαίων  κλπ), οι Έλληνες επενδυτές θα μπορούν να πραγματοποιή-
σουν αγορές μόνο αν καταθέσουν νέα χρήματα ή να χρησιμοποιήσουν
τα υφιστάμενα πιστωτικά υπόλοιπα των κωδικών τους, ή το προϊόν
από πώληση μετοχών.

Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να ανοίξουν νέους λογαρ-
ιασμούς σε όσους θα κάνουν αγορές και πωλήσεις μετοχών στο χρ-
ηματιστήριο, προκειμένου να είναι δυνατός ο "διαχωρισμός" των νέων
κεφαλαίων τα οποία θα εισρέουν στο σύστημα από Έλληνες επεν-
δυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε επικοινωνία που είχε ο διοικητής της
ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας με την ΕΚΤ το απόγευμα της Κυριακής, το ελ-
ληνικό αίτημα απορρίφθηκε υπό το φόβο της εκροής κεφαλαίων από
τις ελληνικές τράπεζες προς το Χρηματιστήριο. Κατά τις ίδιες πληροφ-
ορίες η απαγόρευση θα είναι προσωρινή και θα ισχύσει για λίγες ημέρ-
ες (ίσως μια εβδομάδα) από την ημέρα που θα ανοίξει το Χρηματι-
στήριο της Αθήνας.

Ο χρόνος επανέναρξης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της
Αθήνας δεν έχει ακόμη αποφασιστεί καθώς πλέον όλα θα εξαρτηθούν
όχι μόνο από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον υπο-
υργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσκαλώτο, αλλά κυρίως από την ετοιμότ-
ητα των τραπεζών να προχωρήσουν σε άνοιγμα νέων λογαριασμών
για τους Έλληνες επενδυτές, μια διαδικασία που είναι εκ των πραγμά-
των χρονοβόρα.

Στο πλαίσιο αυτό το άνοιγμα της αγοράς για αύριο Δευτέρα έχει ήδη
αποκλειστεί και θα γίνει προσπάθεια οι συναλλαγές να ξεκινήσουν "το
συντομότερο δυνατό μέσα στην εβδομάδα".
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«Η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου εμπόδισε την πρ-
οσπάθεια πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων»

Στο συμπέρασμα ότι η
κυβέρνηση Σαμαρά –
Βενιζέλου «εμπόδι-

σε» την προσπάθεια πάταξης
του λαθρεμπορίου στα καύσιμα
κατέληξε η συνάντηση του
υφυπουργού παρά τω Πρωθυ-
πουργώ και μέλους της Διυπο-
υργικής Επιτροπής για την πά-
ταξη της Διαφθοράς, Τέρενς
Κουίκ με τους εκπροσώπους
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πρατηριούχων Καυσίμων.

Κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης, διαπιστώθηκε ότι τον
Ιούνιο του 2014, η προη-
γούμενη κυβέρνηση σταμάτ-
ησε την διαδικασία «ιχνηθέτησης» των καυσίμων, που είναι κορυφαία ενέργεια για τη πάταξη του λαθρεμ-
πορίου στα καύσιμα, παράλληλα με την εφαρμογή των GPS και την καθολική ενεργοποίηση του συστή-
ματος «εισροών - εκροών».

Η συνάντηση των δύο πλευρών, έγινε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με τον πρόεδρό της Γιώργο Ασμά-
τογλου και τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μακριβέλιο. Παρούσα ήταν και το στέλεχος της Γενικής Γραμμα-
τείας Συντονισμού Δρ. Ιωάννα Γκέργκη.

Ειδικότερα, ο κ. Ασμάτογλου έθεσε και το θέμα της επιβολής της «ιχνηθέτησης», που θα συμβάλλει α-
ποτελεσματικά στην πάταξη της λαθρεμπορίας και του ναυτιλιακού καυσίμου, αλλά και της μεταφορά λαθ-
ραίου καυσίμου από βυτιοφόρα οχήματα σε συνδυασμό με το σύστημα GPS.

Όπως αποκαλύφθηκε στη συζήτηση, αυτό το κρίσιμο θέμα της «ιχνηθέτησης» εφαρμόζεται με επιτυχία
στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Και ενώ ήταν έτοιμη ή να προκηρύξει σχετικό διεθνή διαγωνισμό η Ελλάδα
ή να απευθυνθεί στη Βρετανική πλευρά, το σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2014.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΕΚ ζήτησαν επίσης από τον Υφυπουργό Τέρενς Κουίκ, η κυβέρνηση να πρ-
οχωρήσει τάχιστα στη λειτουργία του συστήματος «εισροών - εκροών», όχι μόνο στα πρατήρια (όπου και
εκεί δεν το εφαρμόζουν όλα), αλλά ιδιαίτερα σε όλες τις υπάρχουσες δεξαμενές των μικρών, μεσαίων ή με-
γάλων εταιρειών εμπορίας καυσίμων, όπως και στις δεξαμενές ιδιωτικών επιχειρήσεων ή εργοστασίων,
καθώς επίσης και εργοταξίων.

Ο Τέρενς Κουίκ δεσμεύτηκε, ότι τα συγκεκριμένα θέματα που του τέθηκαν θα τα συμπεριλάβει σε έκθε-
ση, που θα παραδώσει στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας για την πάταξη της διαφθοράς Παναγιώτη Νι-
κολούδη, με αντίγραφο σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.

«Η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής είναι στη κορυφή της ατζέντας του Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης, η οποία θα δίνει συνέχεια το παρών της στο πλευρό όλων εκείνων των
δημοσίων λειτουργών, εφοριακών, τελωνειακών κλπ, με όποια μορφή, ακόμη και των μεικτών κλιμακίων
έλεγχου και ερευνών, που άμεσα θα διαπιστώσετε, ότι πραγματικά θα δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό
αγώνα» κατέληξε ο κ. Κουίκ.

Το τσιγάρο επιδεινώνει την ακμή
και τις ουλές στο δέρμα

Στο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ η κατανάλωση καπνού στην Ελλάδα Σύμφωνα με έρευνα τα
συμπεράσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Δερ-
ματολόγων, που έγινε στο Μάντσεστερ, το κάπνισμα επιδεινώνει την ακμή στο δέρμα.

Οι επιστήμονες μελέτησαν 992 άτομα τα οποία είχαν σοβαρής μορφής ακμή και είχαν επισκεφθεί κλινικό
δερματολόγο μέσα σε ένα διάστημα οκτώ ετών. Διαπίστωσαν ότι το 91% εξ αυτών είχαν σημάδια από ου-

λές στο δέρμα τους και παρότι οι καπνιστές δεν είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σημάδια, η κατάστα-
ση της επιδερμίδας τους ήταν σημαντικά πιο κακή. Συγκεκριμένα, το 53,7% των καπνιστών είχαν μέτριες
έως σοβαρές ουλές ενώ, στους μη καπνιστές το ποσοστό έφτανε το 35%.

Όπως επεσήμαναν οι επιστήμονες, τα σπυράκια στο δέρμα γίνονται από την ακμή και αυτά τα σπυρά-
κια αφήνουν σημάδια και ουλές όταν τα σπάμε.

Όπως όλα δείχνουν, το τσιγάρο επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση  με αποτέλεσμα οι καπνιστές
να έχουν πιο μεγάλες ουλές από τους μη καπνιστές.

Και ενώ συμβουλεύουν τους έφηβους, τους νέους και όσους υποφέρουν από ακμή να αποφεύγουν το
κάπνισμα  παρόλα αυτά, επισημαίνουν ότι θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω έρευνες, για να επιβεβαιωθούν
αυτά τα ευρήματα.
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Ηκορύφωση της τουριστικής περιόδου συνοδεύεται τα τελευ-
ταία χρόνια από την ένταση των ελέγχων για την ανασφάλι-
στη εργασία.

Η μαύρη εργασία «ανθεί» στους τουριστικούς προορισμούς, και αυ-
τό είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τον τουρισμό αυξά-
νονται τουλάχιστον κατά 20% κάθε χρόνο, ενώ αυτή την αύξηση δεν
την εισπράττουν ταυτόχρονα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το υπουργείο Εργασίας συγκρότησε πρόσφατα ειδικά τοπικά κλι-
μάκια του ΙΚΑ, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες των ε-
λεγκτικών μηχανισμών, του ΣΕΠΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων
Ασφάλισης του ΙΚΑ, που επιχειρούν αυτές
τις μέρες, κυρίως σε περιοχές «με ένταση
απασχόλησης στα τουριστικά και επισιτιστι-
κά επαγγέλματα».

Γεγονός είναι πάντως, ότι τα ποσοστά
της αδήλωτης εργασίας στα ξενοδοχεία
είναι συγκριτικά χαμηλά, ενώ δεν συμβαίνει
το ίδιο και με τις υπηρεσίες εστίασης, που η
αδήλωτη εργασία είναι υψηλότερη από το
μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρη-
σιακού σχεδίου «Άρτεμις» του υπουργείου
Εργασίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου του
2013 έως τις 31 Ιανουαρίου του 2014, τα
ποσοστά αδήλωτης εργασίας που εντόπι-
σαν οι έλεγχοι, ήταν 2,16%.

Στον Τουρισμό και συγκεκριμένα στα κα-
ταλύματα υψηλών κατηγοριών η παραβα-
τικότητα ήταν 1,19% και στα μικρά κα-
ταλύματα 2,54%.

Αντίστοιχα στην εστίαση έφθασαν το
3,34%.

Τι λένε ξενοδόχοι - εστιάτορες
Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο

μίλησε για το θέμα με τον αντιπρόεδρο του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (ΣΕΤΕ), και πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)
Γιάννη Ρέτσο, τον πρόεδρο της πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και συναφών Επαγγελμά-
των Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων
Παναγιώτη Προύτζο.

Οι φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων στον κλάδο, συμφ-
ωνούν ότι το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας είναι μεγάλο και πλήτ-
τει οδυνηρά τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τον αντα-
γωνισμό. Καταθέτουν όμως διαφορετικές απόψεις σε ότι αφορά τις
αιτίες του φαινομένου και τον τρόπο αντιμετώπισης.

«Ο ξενοδοχειακός κλάδος απουσιάζει από τις πρώτες θέσεις των
κλάδων που κατά κανόνα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδήλωτης
εργασίας» υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος τους ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, ε-
πικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία και αντιτείνει ότι «ο τουριστικός το-
μέας με ναυαρχίδα τον ξενοδοχειακό κλάδο αδιαμφισβήτητα συμβάλ-
λει καθοριστικά στην απασχόληση της χώρας».

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ», συνεχίζει ο κ. Ρέτσος, «το 2014,
υπήρξε αύξηση κατά 23% του όγκου απασχόλησης (ημέρες εργασίας)
στον κλάδο του Τουρισμού. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το στοιχείο ότι κα-
τά τη διάρκεια του Ιουλίου 2014 κατεγράφησαν 137.000 θέσεις (+36%)
μισθωτής εργασίας επιπλέον, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2013, και ξε-
πέρασαν τις 500.000, αριθμός που αποτελεί το 1/3 της συνολικής α-
πασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα».

«Από κει και πέρα είναι ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών να κα-
ταβάλλουν, και το πράττουν, προσπάθειες εντοπισμού όσων παρα-
νομούν, αποστερώντας πόρους από τους ασφαλιστικούς φορείς και
νοθεύοντας τον ανταγωνισμό» καταλήγει ο κ. Ρέτσος.

«Στα 2 δις ευρώ ετησίως» εκτιμά το κόστος της αδήλωτης εργασίας
για τα ταμεία ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ σημειώνει ότι «τροφοδο-
τεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό».

Ο κ. Καββαθάς αναφέρει, ότι η εικόνα που υπάρχει για τα μεγάλα
ποσοστά παραβατικότητας στον κλάδο της εστίασης, δεν αποδίδει την
πραγματικότητα επειδή «οι έλεγχοι δεν γίνονται σταθμισμένα, ούτε
μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά».

«Ο λόγος που οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται στον κλάδο του επι-
σιτισμού οφείλονται στο γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι εύκολα
προσβάσιμες στους ελεγκτές και όχι επειδή εκεί έχει εντοπιστεί το με-
γαλύτερο ποσοστό παραβατικότητας».

Συνεχίζοντας ο κ. Καββαθάς τονίζει ότι, σύμφωνα με τα επίσημα

στοιχεία, τα υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας που καταγράφονται,
δεν αφορούν το σύνολο του κλάδου της εστίασης αλλά ορισμένες δρ-
αστηριότητες, όπως τα νυκτερινά κέντρα και οι καντίνες.

Πως αντιμετωπίζει το πρόβλημα η ΓΣΕΒΕΕ
Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το πώς αντιμετωπίζει η

ΓΣΕΒΕΕ το πρόβλημα αυτό, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας
σημειώνει ότι για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί από το Υπουργείο Ερ-
γασίας ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί ε-
ταίροι και συντονίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσο-
υμε το φαινόμενο αυτό ολιστικά και όχι αποσπασματικά» τονίζει ο κ.

Καββαθάς.
Τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας στον κλάδο, είναι πολύ με-

γαλύτερα από τα επίσημα στοιχεία» υποστηρίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτι-
σμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων Παναγιώτης Πρ-
ούτζος και αναφέρει σαν παράδειγμα τα αποτελέσματα των ελέγχων
του περασμένου καλοκαιριού στην Πάργα όπου, όπως υποστηρίζει,
«από τους 2000 εργαζομένους που απασχολούνταν στον κλάδο κατά
την τουριστική περίοδο, μόνον οι 700 βρέθηκαν ασφαλισμένοι».

Η αδήλωτη εργασία δεν είναι, σύμφωνα με τον κ. Πάντζο, το μονα-
δικό πρόβλημα του κλάδου. «Η Ομοσπονδία δέχεται πολλές καταγ-
γελίες για απλήρωτες αποδοχές, ακόμη και για περιπτώσεις εξαναγ-
κασμού σε υπογραφή εκκαθαριστικών μισθοδοσίας χωρίς να έχουν ε-
ξοφληθεί και αυτό παρά τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου, ιδιαίτε-
ρα την περυσινή χρονιά».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υποστηρίζει επίσης ότι πολλοί ερ-
γοδότες, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή των υψηλών προ-
στίμων για την αδήλωτη εργασία, δηλώνουν πλασματικές συμβάσεις
και πλασματικές αποδοχές, ενώ καταβάλλουν τη διαφορά σε «μαύρα»
χρήματα.

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων παραδέχεται από την πλευρά του ότι
υπάρχει πρόβλημα απλήρωτων αποδοχών. Το αποδίδει όμως στα
προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές μο-
νάδες. Προβλήματα που οφείλονται στην υπερφορολόγηση, την αθέτ-
ηση των υποχρεώσεων του δημοσίου, στους μειωμένους τζίρους, στα
αυξανόμενα λειτουργικά κόστη στα ξενοδοχεία, στη δραματική μείω-
ση των προκαταβολών των tour operators.

«Επιπρόσθετα, η στρόφιγγα παροχής ρευστότητας των τραπεζών
προς τις επιχειρήσεις παραμένει ερμητικά κλειστή ενώ και στις λίγες
περιπτώσεις που δίνονται χορηγήσεις, το κόστος χρήματος είναι εξαι-
ρετικά υψηλό. Όλα αυτά έχουν καταλυτικά συντελέσει, ώστε επιχειρή-
σεις από όλο το φάσμα του επιχειρείν, να μην μπορούν να ανταποκρ-
ιθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους. Θλιβερές
καταστάσεις με αντιληπτές αρνητικές κοινωνικές συνέπειες.
Δυστυχώς!», τονίζει ο κ. Ρέτσος.

Σε ότι αφορά το ύψος των αμοιβών στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο κ.
Ρέτσος τονίζει ότι, Η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας της Π.Ο.Ξ. για τους όρους αμοιβής των ξενοδοχοϋπαλλή-
λων και οι αντίστοιχες τοπικές κλαδικές της Κρήτης και της Ρόδου είναι
η μόνες μεγάλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ισχύ με-

ταξύ όλων των κλάδων του επιχειρείν.
«Οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που βάζουν κάθε μέρα το

τσουκάλι στη φωτιά από την απασχόλησή τους στα ξενοδοχεία της
χώρας γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα αν αποτέλεσε ασπίδα η
εν λόγω εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας», σχολίασε ο κ.
Ρέτσος.

Αντίθετη είναι η άποψη την οποία εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΕ-
ΥΤΕ. Ο κ. Προύτζος, αν και δέχεται ότι η κλαδική συλλογική σύμβαση
των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αποτελεί «κίνηση προς τη θετική κατεύθυ-
νση», θεωρεί αμφίβολη την καθολική εφαρμογή της αφού, όπως λέει,
«στη μεγάλη πλειοψηφία των εποχικών επιχειρήσεων κατά τη διαδι-

κασία της επαναπρόσληψης, συμφωνούνται “κάτω
από το τραπέζι” διαφορετικές πρακτικές».

Υποστηρίζει επίσης, ότι η κατάσταση επιδεινώθη-
κε ειδικά μετά το 2012, οπότε «οι προσλήψεις γίνον-
ται «με δυσμενέστερους όρους και με πλήρη ισοπέ-
δωση της διαπραγματευτικής τους δυνατότητας, με
πολλές ώρες εργασίας, ενίοτε χωρίς ρεπό και με κα-
κές αμοιβές».

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ, το
2014 ο μέσος μισθός στον ξενοδοχειακό κλάδο υπε-
ρέβη τα 1000 ευρώ. Από το στοιχείο αυτό και μόνο
εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως αυτά δεν
ισχύουν» αναφέρει ο κ. Ρέτσος.

«Αν κάποιες επιχειρήσεις έχουν συνάψει επιχειρη-
σιακή σύμβαση - την οποία σημειωτέον συνυπογρά-
φουν εργοδοσία και εργαζόμενοι - τότε είναι εύκολα
αντιληπτό πως αυτό δεν συνιστά μια κολάσιμη
πράξη. Αν αντιθέτως, κάποιοι εργοδότες παρα-
βαίνουν την εργατική νομοθεσία, κάτι το οποίο
πρώτοι καταδικάζουμε, τότε είναι ζήτημα των ελεγ-
κτικών μηχανισμών του κράτους».

«Κακώς συγχέεται η χρήση ευέλικτων μορφών α-
πασχόλησης με την αδήλωτη εργασία» υποστηρίζει
και ο κ. Καββαθάς, ενώ προσθέτει:

«Σε κάθε περίπτωση οι απαράδεκτες συμπεριφο-
ρές μιας μειοψηφίας επιχειρηματιών δεν πρέπει να
στιγματίζουν έναν ολόκληρο κλάδο, ο οποίος μάλιστα
είναι από τους ελάχιστους της ελληνικής οικονομίας

που έχει επιδείξει ισχυρές αντιστάσεις στην κρίση και έχει προσφέρει
στην ενίσχυση της απασχόλησης».

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων στον κλάδο αντιτείνουν, ότι οι α-
μοιβές περιορίζονται από το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις απομα-
κρύνουν το εποχικό προσωπικό, πριν από τη λήξη της τουριστικής πε-
ριόδου.

Σε αυτό, ο πρόεδρος των ξενοδόχων και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ α-
παντά, ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι, οι εποχικές
επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιομορφίες στον τρόπο λειτουργίας τους,
που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες των περιοχών που δραστηριοποι-
ούνται. Οι περιοχές αυτές αποτελούν τουριστικό προορισμό για συγκε-
κριμένη περίοδο κάθε έτους.

«Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου και πέραν των τεσσάρων μηνών, από τα μέσα Μαΐου έως
τα μέσα Σεπτεμβρίου, η οποία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις
τοπικές οικονομίες» αναφέρει ο κ. Ρέτσος.

«Η προσπάθεια αυτή όμως προϋποθέτει, σε πρώτη φάση τουλάχι-
στον, να υπάρχει ευελιξία ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που
θα απασχολούν οι επιχειρήσεις τους φθινοπωρινούς μήνες κατά τους
οποίους οι πληρότητες των ξενοδοχείων είναι κατά πολύ μειωμένες.
Είναι λογικό να απαιτούμε από μια εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση
με πληρότητες της τάξεως του 20% και 30% και σαφώς μειωμένες τι-
μές εκμίσθωσης των δωματίων της, να διατηρεί το σύνολο του προ-
σωπικού της μέχρι την τελευταία ημέρα που το ξενοδοχείο της παρα-
μένει ανοικτό;» αναρωτιέται.

Ο κ. Ρέτσος προσθέτει, ότι αν μια εποχική επιχείρηση ζημιώνεται
από την παράταση της λειτουργίας της τότε θα την διακόψει νωρίτερα,
«αποστερώντας ημέρες εργασίας από το σύνολο του προσωπικού και
ημέρες “ζωντάνιας” από την οικονομία της περιοχής».

Η τουριστική περίοδος συνεχίζεται το ίδιο και οι έλεγχοι για την αδή-
λωτη εργασία.

Τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησια-
κού σχεδίου «Άρτεμις», η ανασφάλιστη εργασία ανήλθε, σε όλους το-
υς κλάδους της οικονομίας, στο 4,56% των εργαζομένων και στο
13,85%, των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.

Από τον Αύγουστο του 2013, τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί
και ανέρχονται στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή 10.550 ε-
υρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλος αρ-
ιθμός εργοδοτών που συνεχίζει να παραβιάζει την εργατική και ασφα-
λιστική νομοθεσία.

Φαινόμενο ελληνικό: Αύξηση 20% το χρόνο στα
έσοδα του τουρισμού, «στεγνά» τα ασφαλιστικά ταμεία
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

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 εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

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 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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