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Προγραμματική Σύμβαση
Περιφέρειας Αττικής και Δήμου
Κυθήρων & Αντικυθήρων σχε-
τικά με τη Διαχείριση απορριμ-

μάτων
Ρ. Δούρου: "Η προάσπιση της νησιω-

τικότητας γίνεται με πράξεις και έργα υπο-
δομής

Τσίπρας: Να
περιφρουρήσο-

υμε την ενότητα -
Μάχη ή παρ-
αδίδουμε στο

χρεοκοπημένο
πολιτικό σύστημα

Ζωντάνεψε και πάλι
ο χώρος  του
παλαιού σιδ-
ηροδρομικού
Σταθμού της

πόλης

Διώξεις για το πάρτι δια-
φθοράς στο γηροκομείο

Αθηνών

ΛΛααφφααζζάάννηηςς::  ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε
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ααππααγγοορρεευυμμέέννηη  σσυυζζήήττηησσηη

γγιιαα  εεθθννιικκόό  ννόόμμιισσμμαα

Την Πέμπτη 30/8 θα
καταβληθούν οι συντάξεις

Αυγούστου του ΙΚΑ

Δεκάδες χιλιάδες
παιδιά κινδυνεύουν

να μείνουν εκτός
παιδικών σταθμών

και ΚΔΑΠ
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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
Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

2-θριάσιο Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49
2105571663

Ελευσίνα
Παπαδοπούλου Σοφία Γ. 

Κοντούλη 8Α & Χαριλάου,
2105548208

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία Ι. 
Αριστοτέλους 200-202

2102477292

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ. 

Καραϊσκάκη 82
2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
29 εως 37 βαθμούς Κελσίου.
Υγρασία 31%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου
Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου

Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας
Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου

Τσίπρας: Να περιφρουρήσουμε την ενότητα - Μάχη ή
παραδίδουμε στο χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στην παρέμβασή του κατά τη
συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του

ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι το δίλημμα
είναι να δοθεί μάχη ή να παραδοθεί η εξουσία στο χρε-
οκοπημένο πολιτικό σύστημα και προαναγγέλλει άμεσα
Συνέδριο του κόμματος.

«Με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής, έκλεισε
ένας κύκλος εξάμηνης πολιτικής πρωτοβουλίας. Ο
κύκλος αυτός πρέπει να αποτιμηθεί διεξοδικά. Να
συζητηθούν ανοιχτά τα αποτελέσματα που πέτυχε η
κυβέρνηση (χαμηλότοκο δάνειο 85 δισ. για 3 χρόνια,
δέσμευση για απομείωση του χρέους, μείωση των μελ-
λοντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, 35 δισ. ανα-
πτυξιακό πακέτο). Να συζητηθούν επίσης τα λάθη που
κάναμε» τόνισε ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

«Οφείλουμε να απαντήσουμε ευθέως στα ερωτήματα που τίθενται για την μέχρι τώρα πορεία» σημείωσε:
Έκανε η κυβέρνηση όλα όσα μπορούσαν να γίνουν, ή όχι; Υπάρχουν πράγματα που παρέλειψε ή απέφυγε να κάνει,

και ποια είναι αυτά; Τι δεν χειρίστηκε με τον σωστό τρόπο.
Υπήρξε κάποιο ρεαλιστικό και βιώσιμο εναλλακτικό σχέδιο που δεν υιοθετήθηκε; Ποια θα μπορούσε να είναι σήμε-

ρα αυτή η εναλλακτική βιώσιμη λύση;  
Τι πρέπει να κάνει σήμερα η Αριστερά; Να εγκαταλείψει την κυβέρνηση στους εκπροσώπους του χρεωκοπημένου

πολιτικού συστήματος; ¨Η να δώσει την μάχη στις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί; 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο κ. Τσίπρας συνέχισε λέγοντας ότι «επ αυτού, πρέπει να γίνει απόλυτη συνείδηση όλων

ότι μια διακυβέρνηση με κύριο πόλο την αριστερά, Έχει σήμερα να παίξει εξαιρετικά κομβικό και καθοριστικό ρόλο σε
πολλαπλά επίπεδα. Τα δεδομένα που διαμορφώνονται είναι τα εξής: 

Στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει –και ως αποτέλεσμα της ελληνικής διαπραγμάτευσης- σοβαρότατες πολιτικές διερ-
γασίες, γύρω από τον τρόπο λειτουργίας και την πολιτική της ευρωζώνης. Μια αριστερή ελληνική κυβέρνηση οφείλει
να διαμορφώσει τις συμμαχίες και να δώσει την μάχη σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. 

Η ανάγκη για απομείωση του χρέους ομολογείται πλέον ανοιχτά, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της πρόσφατης
ελληνικής διαπραγμάτευσης. Η αριστερή κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, ώστε να υπάρξει σύντο-
μα λύση στο ζήτημα αυτό και υλοποίηση των ρητών δεσμεύσεων. (Ας σημειωθεί εδώ ότι οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις χαρακτήριζαν το χρέος της χώρας βιώσιμο) 

Υπάρχουν περιθώρια στην διαπραγμάτευση, που πρέπει να εξαντληθούν ώστε η συμφωνία να είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο βιώσιμη: (εργασιακά, σταδιακή εφαρμογή αγροτικών μέτρων, ισοδύναμα στο ασφαλιστικό και τις ιδιωτι-
κοποιήσεις.) Έχει σημασία να υπάρχει μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται εκ μέρους του λαού και της κοινωνίας,
και όχι μια κυβέρνηση που σχεδιάζει από κοινού με τους δανειστές, όπως οι προηγούμενες.

Τώρα είναι η ώρα για άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες, σε τομείς που δεν συνδέονται με την διαπραγμάτευση και
αποτυπώνουν το στίγμα της αριστεράς. (Φοροδιαφυγή, Διαφθορά, μεταρρυθμίσεις στην Δημόσια Διοίκηση, θεσμικός
εκσυγχρονισμός κλπ). Είναι αδιανόητο να εγκαταλειφθεί η προοπτική αυτή, που ανοίγει για πρώτη φορά στον τόπο
μας. 

«Όλα τα παραπάνω, αποτελούν τα μέτωπα της μάχης που έχει να δώσει σήμερα η Αριστερά. Γι' αυτό απαιτούνται
συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες ανασύνταξης. Η μάχη αυτή δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί.  Αυτό είναι και το μήν-
υμα που παίρνουμε από την κοινωνία και οφείλουμε να το ακούσουμε» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. 

Οι κυβερνητικές πηγές προσθέτουν ότι ο κ. Τσίπρας είπε πως «σε όλη αυτή την πορεία, έγιναν ορατές οι διαφορές
στρατηγικού προσανατολισμού ανάμεσα στην πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που ενέκρινε τις βασικές
κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής, και την μειοψηφία, που εξέφρασε διαφορετική άποψη.  Το ζήτημα είναι υπα-
ρκτό. Η στρατηγική μας πρέπει να αποσαφηνιστεί με νηφαλιότητα και ωριμότητα, μέσα από συντεταγμένες διαδι-
κασίες, που να εμπλέκουν το σύνολο των κομματικών δυνάμεων. Γι' αυτό πρέπει να δρομολογηθεί το συντομότερο
δυνατόν η συνεδριακή διαδικασία, όπως προβλέπεται από το καταστατικό».

Και κατέληξε λέγοντας: 
Υποχρέωση όλων μας είναι να περιφρουρήσουμε την ενότητα του κόμματος.

Πανούσης: Χρήζει δικαστικής διερεύνησης το «Plan B»
Βαρουφάκη – Έμμεση υπονόμευση της Δημοκρατίας

Σαφείς αιχμές κατά του τέως υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφ-
άκη άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάν-
νης Πανούσης, ο κάνοντας λόγο για  «έμμεση υπονόμευση της

Δημοκρατίας, του καταστατικού μας χάρτη».
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πανούσης σημείωσε πως «έχουμε κοινοβου-

λευτική Δημοκρατία, δεν έχουμε λαϊκή Δημοκρατία» και πρόσθεσε ανάμεσα
σε άλλα: 

Αν θες να παίξεις στο όριο της αστικής δημοκρατίας πρέπει να παίξεις με
τους κανόνες της.

Εκτίμησε εξάλλου πως οι δηλώσεις Βαρουφάκη «προφανώς χρήζουν
δικαστικής διερεύνησης». Αλλά, «όλα αυτά αργούν», όπως είπε. Αυτό που
συμβαίνει σε πρώτο στάδιο είναι «η πολιτική απαξία», σημείωσε και πρό-
σθεσε:

Κάποιοι άνθρωποι με τον τρόπο που λειτούργησαν κατέστησαν ανάξιοι τέτοιων αξιωμάτων.
Ο υπουργός απέκλεισε «οποιαδήποτε ανάμειξη του πρωθυπουργού», παρά τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το αντίθ-

ετο.
Όσον αφορά το σχέδιο Β’ της αστυνομίας, που είχε αναφέρει ο κ. Πανούσης σε περίπτωση που τα πράγματα

ξεφύγουν, ο ίδιος εξήγησε ότι «η ασφάλεια της χώρας οφείλει να υπάρχει ένα σχέδιο και στις δύο εκδοχές».
Συνεχίζοντας επεσήμανε πως «ο πρωθυπουργός δεν έχει λόγο να μείνει κολλημένος σε τσιτάτα και ιδεολογήματα.

Είναι 42 χρονών και πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις».
Κατέκρινε εξάλλου την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «δεν είναι ορθός ο τρόπος που

χειρίζεται τα κοινοβουλευτικά πράγματα» και τόνισε πως «θέλει να επεκτείνεται σε άλλους ρόλους».
Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αποκάλυψε ότι

διαφώνησε με το δημοψήφισμα. 
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Γ ΠΑΤΟΥΛΗ “διακοπή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ, που οδηγεί σε διακο-
πή εργασιών των έργων των Δήμων και τους εργολήπτες στον Τειρεσία”

Επιστολή για τη διακοπή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ, που οδηγεί σε διακοπή εργασιών των έργων των
Δήμων και τους εργολήπτες στον Τειρ-
εσία, απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Γεώργιος Πατούλης στους Υπουργούς Εσωτερ-
ικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο
Βούτση και Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας &
Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στην επιστολή του ανα-
φέρει ότι «λόγω της υποχρηματοδότησης των
υλοποιούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-13 από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι
εργοληπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε δια-
κοπή εργασιών για το σύνολο σχεδόν των εκτε-
λούμενων έργων των Δήμων».

Τονίζει επίσης ότι «πολλές εργοληπτικές εται-
ρίες έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των αναληφθ-
εισών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ήδη
υπογραφείσες συμβάσεις, με αποτέλεσμα λόγω
της μη ύπαρξης χρηματοδότησης, οι επιταγές αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Άμεση συνέπεια αυτής της εξέ-
λιξης είναι η ένταξη των εταιριών αυτών στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Τειρεσίας), όπου  καταχωρ-
ούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγμα-
τικές και γραμμάτια σε διαταγή κλπ, από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, βάσει του Ν.Δ. 1923. Το φαινόμενο αυτό
τείνει να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα».

Τέλος ζητά από τα δύο Υπουργεία να ενεργήσουν αρμοδίως προκειμένου οι εργοληπτικές εταιρίες που υλοποιούν
έργα Δήμων συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2007-13 και έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των σχετικών συμβά-
σεων, οι οποίες έχουν καταστεί ακάλυπτες/απλήρωτες, να μην εντάσσονται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων
(ΣΑΥ) (Τειρεσίας), καθότι αυτό δεν αποτελεί δική τους ευθύνη αλλά οφείλεται στη μη ύπαρξη χρηματοδότησης από το
ΠΔΕ.

Δέσμευση Σελέκου για την αδειοδότηση
του «Τ. Χαραλαμπίδης»

Τον δήμαρχο της πόλης κ. Σελέκο, τον
βρήκαμε το βράδυ της Παρασκευής
στην Πλατεία Δημαρχείου, η οποία

ήταν γεμάτη από παιδιά που έπαιζαν και έσφυ-
ζε από ζωή.

Όπως ήταν φυσικό, δεν χάσαμε την ευκαιρία
και του θέσαμε ένα από τα ζητήματα θίξαμε
πρόσφατα σε σχετικό άρθρο και που αφορά
την πρόοδο των εργασιών στο «Τ. Χαραλαμ-
πίδης». Προς τιμήν του, ο δήμαρχος δεν
αρνήθηκε επ΄ ουδενί την ακρίβεια του ρεπο-
ρτάζ κι έδειξε κι αυτός εν μέρει προβληματι-
σμένος από την καθυστέρηση που υπάρχει.

Δέσμευση για ολοκλήρωση των εργασιών
Ο χώρος απέναντι από την κεντρική εξέδρα

στο "Τ. Χαραλαμπίδης"
Ο χώρος απέναντι από την κεντρική εξέδρα

στο «Τ. Χαραλαμπίδης»
Παρόλα αυτά όμως, δεσμεύθηκε ότι όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αδειοδότηση του γηπέδου θα έχουν ολοκ-

ληρωθεί μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, παρά τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Μας δια-
βεβαίωσε μάλιστα ότι έχει στη διάθεσή του σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α. που δίνει παράταση μέχρι 31/12/2015 στη
χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς αδειοδότηση και δεν έχουμε κανέναν λόγο να το αμφισβητήσουμε.

Οι προγραμματισμένες εργασίες λοιπόν στην μεγάλη εξέδρα και στα αποδυτήρια του «Τ. Χαραλαμπίδης» θα γίνουν
κανονικά, ενώ θεωρεί και ο ίδιος ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί προς χρήση οπωσδήποτε ο ανεκμετάλλευτος χώρος στην
ανατολική πλευρά του γηπέδου, με την κατασκευή, μιας μικρής έστω, ξύλινης εξέδρας.

Τι ισχύει για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα
Όπως γνωρίζουμε, εδώ κι έναν χρόνο, επί θητείας Μαραβέλια, έχει εγκριθεί ένα μεγάλο κονδύλι για την αντικατά-

σταση του πλαστκού χλοοτάπητα στο «Τ. Χαραλαμπίδης». Δυστυχώς, ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο, προσκόμι-
σε προς έγκριση στο δήμο, δείγμα χλοοτάπητα που δεν ήταν αντίστοιχο με τις προϋποθέσεις της σύμβασης (ήταν πιο
λεπτός σε πάχος). Όπως ήταν επόμενο, η δημοτική αρχή δεν μπορούσε να εγκρίνει την τοποθέτηση χλοοτάπητητα
που δεν ήταν σύμφωνος με τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές και ζήτησε από τον εργολάβο να προσκομίσει νέο
δείγμα.

Όπως είναι προφανές, η διαδικασία έχει καθυστερήσει χωρίς ευθύνη του δήμου. Πλέον, ο εργολάβος είναι υποχρ-
εωμένος να φέρει άμεσα νέο δείγμα προς έγκριση, ώστε να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες αντικαταστασης του παλαι-
ού φθαρμένου χλοοτάπητα. Το δυσάρεστο για τα σωματεία του Χαϊδαρίου είναι ότι το γήπεδο θα χρειαστεί να κλείσει
για έναν μήνα περίπου, τουλάχιστον όμως θα ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο πνοής για τον αθλητισμό της πόλης.

«Σωματεία σφραγίδες» στο Χαϊδάρι;
Δεν θα μπορούσαμε να μην συζητήσουμε στο τέλος της κουβέντας μας με τον δήμαρχο και ένα θέμα που έχει

προκύψει το τελευταίο διάστημα, το οποίο αφορά τη δραστηριοποίηση «ακαδημιών ποδοσφαίρου» από ιδιώτες στην
πόλη του Χαϊδαρίου. Ο δήμαρχος, προς τιμήν του, ήταν κατηγορηματικά αντίθετος στη χρήση των αθλητικών δημο-
τικών εγκαταστάσεων από ιδιωτικές «ακαδημίες».

Όπως χαρακτηριστικά μας τόνισε: «Οι αθλητικοί χώροι της πόλης διατίθενται προς χρήση μόνο στα αθλητικά σωμα-
τεία του Χαϊδαρίου και στους κατοίκους της πόλης μας, όχι σε ιδιώτες». Επειδή όμως το ρεπορτάζ μας «τρέχει», του
μεταφέραμε την πληροφορία που έχουμε για εμφάνιση ενός ανενεργού καταστατικό συλλόγου από άλλη πόλη και
μεταφορά του στο Χαϊδάρι. Και πάλι όμως ο δήμαρχος, αφού μας έδειξε ότι ήταν ενήμερος για αυτή την πληροφορία,
ήταν ξεκάθαρος: «Δεν πρόκειται σαν δήμαρχος Χαϊδαρίου να δεχθώ σύλλογος από άλλη πόλη να έρθει να αγωνίζε-
ται στο Χαϊδάρι. Πως θα γίνει αυτό;» μας τόνισε χαρακτηριστικά πριν μας καληνυχτίσει.

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά κιν-
δυνεύουν να μείνουν εκτός

παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ

Στη μείωση κατά 30% του αριθμού των παιδιών
που θα φιλοξενηθούν μέσω ΕΣΠΑ σε βρεφικούς-
παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών θα αναγκαστούν να προχωρή-
σουν οι δήμοι, αν ισχύσει η σχετική εφαρμογή του μέτρ-
ου που προβλέπει οριζόντια περικοπή. Αυτό θα έχει ως
συνέπεια δεκάδες χιλιάδες παιδιά να μείνουν εκτός, την
ίδια ώρα που παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση του
αριθμού των αιτημάτων.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών,
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης, οι δήμοι ζητούν την
απορρόφηση τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον αντίστοιχου
με πέρσι αριθμού παιδιών καθώς και να μην ισχύσει η
εφαρμογή του μέτρου της οριζόντιας μείωσης των πιστο-
ποιημένων θέσεων στις αντίστοιχες δομές κατά 30%.

Σύμφωνα με το κ. Δανιηλίδη, το ύψος της χρηματοδότ-
ησης του σχετικού προγράμματος του ΕΣΠΑ, «Εναρμό-
νιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ανέρχεται
σε 185 εκατ. ευρώ, έναντι 200 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ
απαιτείται ναφτάσει στα 250 εκατ. ευρώ, προκειμένου να
γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν.

Μαξίμου: Δεν υπήρξε κανέ-
να σχέδιο ή στρατηγική για

επιστροφή στη δραχμή

«Εκείνο που καθίσταται ξεκάθαρο από την ανα-
κοίνωση του κ. Βαρουφάκη είναι ότι δεν υπήρξε
κανένα σχέδιο ή στρατηγική για επιστροφή στη

δραχμή» σχολιάζουν κυβερνητικοί μετά την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του πρώην υπουργού.

Εκείνο που υπήρξε ήταν μια έκθεση για τις επιπτώσεις
σε ένα ενδεχόμενο Grexit, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι και

υπενθυμίζουν ότι αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις
του καθηγητή Γκάλμπρεϊθ για τη μελέτη επιπτώσεων
στην περίπτωση που εκδηλώνονταν εκβιαστικές κινήσεις
σε βάρος της χώρας για έξοδο από την ευρωζώνη.

Υπενθυμίζουν επίσης ότι σε αυτή την έκθεση επι-
πτώσεων είχε αναφερθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε
πρόσφατη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.
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Διαρκής ενημέρωση για τους
κλιματιζόμενους χώρους
στην Περιφέρεια Αττικής\

Άμεση ενημέρωση σχετικά με τους κλιματιζόμενους
χώρους που λειτουργούν  στις Περιφερειακές
Ενότητες  σε συνεργασία με τους Δήμους, παρέχει

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, η Περιφέρ-
εια Αττικής, μέσω του ειδικού σάιτ υπό τον τίτλο «Κλιμα-
τιζόμενοι χώροι για το κοινό», στην κεντρική σελίδα της
(http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=5006&Itemid=323 ). Το συγκεκρι-
μένο banner παραπέμπει στους χώρους που κλιματίζον-
ται ανά Περιφερειακή ενότητα και κατόπιν ανά Δήμο, με
διαρκή ενημέρωση.
Παράλληλα υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι τα βασικά
μέτρα πρόληψης σε περιόδους καύσωνα είναι:
• Η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο
• Η αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας
• Λήψη υγρών, ελαφρά γεύματα και αποφυγή
αλκοόλ
• Η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος με
συχνά λουτρά και ελαφρά ρούχα
• Μεγαλύτερη προσοχή στα μέτρα πρόληψης
απαιτείται για τα άτομα άνω των 65 ετών, τα βρέφη και τα
παιδιά, τους χρονίως νοσούντες, άτομα που λαμβάνουν
φάρμακα για χρόνια νοσήματα.

Πράξη αλληλεγγύης στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο δήμου

Ιλίου από το Σκλαβενίτη

Σημαντικές,
από κάθε
ά π ο ψ η ,

εξακολουθούν να
είναι οι προσφορές
πολιτών, επιχειρή-
σεων και ιδιωτικών
πρωτοβουλιών με
τις οποίες ενισχύε-
ται το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του
δήμου Ιλίου. Πρόσφατα, η Ελληνική εταιρεία Σκλα-
βενίτης, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ευαισθησία
της, διέθεσε επιταγές εξαργύρωσης ύψους 300 ευρώ για
τη στήριξη των συνανθρώπων μας που δίνουν έναν καθ-
ημερινό αγώνα επιβίωσης.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, «ο
αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα διαβίωσης ολοένα αυξάνεται. Είναι πολύ ελπιδοφόρο
το γεγονός ότι οι πολίτες του Ιλίου, φορείς, αλλά και
επιχειρήσεις δε σταματούν να δείχνουν την αλληλεγγύη
τους και να προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του δήμου μας. Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω θερμά την Ελληνική εταιρεία Σκλαβενίτης, η
οποία παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επι-
κρατεί, όχι μόνον διατηρεί ζωντανές τις πατρογονικές
αξίες και σέβεται τους εργαζόμενούς της, αλλά δε σταμα-
τά να στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη».

Ληστεία στο Ζεφύρι.
Αναζητούνται οι δράστες

Τέσσερα άτομα αναζητούνται από την Ασφάλεια, για
ληστεία που διέπραξαν σε βάρος Πακιστανού στο
Ζεφύρι.

Συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν οι 4 άγνωστοι
πλησίασαν τον 23χρονο Πακιστανό, τον ακινητοποίησαν
και του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στο πορτοφόλι
του. Αμέσως μετά, οι δράτσες έσπευσαν να εξαφανι-
στούν. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη

σύλληψή τους.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκε
υπόθεση απάτης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος εταιρειών συνδρομ-
ητικών δορυφορικών καναλιών και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί

Οι συλληφθέντες διέθεταν προς πώληση δορ-
υφορικούς δέκτες, οι οποίοι είχαν προφορτωθ-
εί με παράνομο λογισμικό, ώστε ο κάθε δέκτης

να συνδέεται μέσω διαδικτύου σε συγκεκριμένο κεντρικό
υπολογιστικό σύστημα (server), με σκοπό τη θέαση
συνδρομητικών καναλιών από χιλιάδες παράνομους
χρήστες, χωρίς την καταβολή της προβλεπόμενης
μηνιαίας συνδρομής

Παράλληλα, διερευνάται το ύψος της φοροδιαφυγής
από αυτή την παράνομη δραστηριότητα, που σύμφωνα
με εκτίμηση της μίας εκ των εταιρειών ανέρχεται σε
17.000.000 ευρώ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
εξιχνιάστηκε άλλη μια σημαντική υπόθεση, που αφορά
σε απάτη κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθ-
εσίας για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου, κατ’ επάγγελμα
και κατ’ εξακολούθηση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 49 και 28 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων και πληρ-
οφοριών από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχετικά με εγκληματική ομάδα, που
διέθετε προς πώληση σε τουριστικές περιοχές, δορυφορικούς δέκτες-αποκωδικοποιητές, οι οποίοι είχαν προφορτωθ-
εί με παράνομο λογισμικό (IP TV).

Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε παράνομος χρήστης αυτού του δέκτη συνδεόταν μέσω διαδικτύου σε συγκεκριμένο κεν-
τρικό σύστημα (server), το οποίο βρισκόταν στο εξωτερικό, με σκοπό την θέαση «ψηφιακού μπουκέτου» συνδρομ-
ητικών καναλιών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παράλληλα, κατατέθηκαν σχετικές μηνύσεις στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από δύο εταιρείες
συνδρομητικών δορυφορικών καναλιών, κατά παντός υπευθύνου. 

Μετά από ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετέβη πρωινές ώρες της 23-07-2015 σε περιοχή της Χαλκιδικής και διενήργησε
νομότυπη έρευνα σε κατάστημα, που διατηρεί ο 49χρονος συλληφθείς και στο οποίο ο 28χρονος συλληφθείς εργαζό-
ταν ως τεχνικός.

Στο χώρο αποθήκευσης του οχήματος του 49χρονου βρέθηκαν δύο (2) διαδικτυακοί δορυφορικοί δέκτες, οι οποίοι
ήταν παρανόμως τροποποιημένοι και προγραμματισμένοι, για να επιτυγχάνουν μέσω του διαδικτύου τη θέαση των
συνδρομητικών καναλιών, χωρίς να πληρώνεται η νόμιμη συνδρομή στις εταιρείες. Επιπρόσθετα, στο χώρο του κατα-
στήματος βρέθηκε  ένας ακόμα διαδικτυακός δορυφορικός δέκτης, παρανόμως τροποποιημένος και προγραμματι-
σμένος. 

Επίσης, κατά τις  έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:  πέντε (5) εξωτερικά μέσα αποθήκευσης τύπου USB και τέσ-
σερις (4) σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τις δέουσες
εργαστηριακές εξετάσεις και για τη διερεύνηση του πελατολογίου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στον
αριθμό των 22.000 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς για και να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της οικονο-
μικής ζημίας τόσο των συνδρομητικών εταιρειών, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, διερευνάται και το ύψος της φοροδιαφυγής από την ως άνω παράνομη δραστηριότητα, όπου σύμφω-
να με εκτίμηση της μίας εκ των εταιρειών ανέρχεται σε 17.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 
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Nέες δεξαμενές αποθήκευσης και τροφοδοσίας
νερού για οχήματα και ελικόπτερα

Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Πανόραμα
και Χασιά ο πρόεδρος Καψαχείλης
Δημήτρης και ο αντιπρόεδρος  Δάλλης

Δημήτριος ήρθαν σε επαφή με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Οικονομάκη Μιχάλη. 

Στην συνάντηση που είχαν συζητήθηκε η έξαρση
των πυρκαγιών που υπάρχει το τελευταίο διάστημα.
Του επεσήμαναν τους κινδύνους που έχει η συνοικία
του Πανοράματος  που συνορεύει με τα αστικά δάση
της Πάρνηθας. 

Όπως μας είπε τότε , έχουν γίνει ενέργειες για την
προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας με
περιπολίες, ανοικτή επικοινωνία με την πυροσβεστική
κτλ ενώ έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την
τοποθέτηση και επισκευή δεξαμενών νερού.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε και τις
προηγούμενες μέρες τοποθετήθηκαν τρεις νέες δεξαμενές
αποθήκευσης και τροφοδοσίας νερού για οχήματα και
ελικόπτερα . Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης τους
η συνολική αποθήκευση νερού ξεπερνάει τους 200
τόνους. Δύο από αυτές τοποθετήθηκαν πάνω από το
Πανόραμα. Η πρώτη πάνω από το χοιροστάσιο, η
δεύτερη κοντά στην Μονή  της Ντάρτιζας , βελτιώνοντας
ταυτόχρονα με μηχανήματα και το δρόμο προς το
αθλητικό κέντρο "ΠΑΡΝΗΘΑ" .

Εμείς εφιστούμε την προσοχή όλων για ότι παράξενο
πέσει στην αντίληψή  τους να έρθουν σε επαφή με το
σύλλογο. Σε περίπτωση που εντοπίσουν  καπνό ή εστία
φωτιάς να επικοινωνήσουν αμέσως με την  πυροσβεστική
199 και το πενταψήφιο του δήμου Φυλής 15691.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                              
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, και Μέλος  του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων  Ελλάδος, κ.
Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει όλους τους

Ασπροπύργιους ότι, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινο-
μένων, και του αναμενόμενου κύματος καύσωνα, από
Τρίτη, 28 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα
λειτουργήσουν κλιματιζόμενες αίθουσες, στο Πνευματικό
Κέντρο και στα  Α΄, Β΄, και Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8
το πρωί έως τις 8 το απόγευμα, για τη φιλοξενία όσων
Συμπολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσφορίας,
λόγω της υπερβολικής ζέστης.

Κατσέλη: Εντός των ημερών
η ρύθμιση για τις επιταγές

Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο,
Τρίτη, θα προωθηθεί νομοθετική διάταξη για το
ζήτημα των επιταγών, σύμφωνα με τις διαβε-

βαιώσεις που παρέσχε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένω-

σης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη
στον πρόεδρο της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχα-
λο, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα.

Με τη ρύθμιση δεν θα μπαίνουν στον Τειρεσία, μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου 2015, οι εκδότες επιταγών, γραμ-
ματίων και συναλλαγματικών, που δεν πληρώθηκαν κατά
το χρονικό διάστημα 20 Ιουλίου-31 Αυγούστου, εάν απο-
δεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η
Σεπτεμβρίου 2015.

Η κυρία Κατσέλη ενημέρωσε, επίσης, τον κ. Μίχαλο για
το πλαίσιο της τελευταίας ΠΝΠ με το οποίο μπορούν να
γίνουν και συναλλαγές αγορών-πληρωμών στο εξωτερ-
ικό με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρ-
τες, χωρίς τη φυσική παρουσία των κατόχων τους μέχρι
του ημερήσιου ορίου των 300.000 ευρώ για τις τέσσερις
συστημικές τράπεζες (Alpha bank, Eurobank, Τρ. Πειρ-
αιώς, Εθνική Τρ.) και των 90.000 ευρώ για την Αttica
Bank. 

Εξέφρασε δε την αισιοδοξία της για περαιτέρω χαλάρ-
ωση των κεφαλαιακών περιορισμών με την ολοκλήρωση
της υπογραφής της νέας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και
πιστωτών.

Ο κ. Μίχαλος ανέπτυξε, από την πλευρά του, τα προβ-
λήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, λόγω των
περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και ζήτησε την
προώθηση πρακτικών ρυθμίσεων, για να αντιμετωπι-
στούν τα καθημερινά προβλήματα.

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττι-
κής και Δήμου Κυθήρων & Αντικυθήρων σχε-

τικά με τη Διαχείριση απορριμμάτων
Ρ. Δούρου: "Η προάσπιση της νησιωτικότητας γίνεται με

πράξεις και έργα υποδομής

Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κυθήρων και Αντικυθήρων σχετικά με τη
διαχείρι-
ση απο-

ρριμμάτων των
νησιών, υπέγρα-
ψε την Παρασκε-
υή, 24 Ιουλίου
2015, η Περιφερ-
ειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου με
τον Δήμαρχο
Κ υ θ ή ρ ω ν ,
Ε υ σ τ ρ ά τ ι ο
Χαρχαλάκη. Το
έργο, συνολικού
προϋπολογισμού
7.650.350 ευρώ
(συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ
23%), αφορά
στην αποκατά-
σταση του Χώρου
Ανεξέλεγκτης Διά-
θεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Κυθήρων και του ΧΑΔΑ Δημοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων,
την κατασκευή και λειτουργία  Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) του Δήμου Κυθήρων
στη θέση "Λαχνός" και μικρού ΧΥΤ Αντικυθήρων (κατά την έννοια της ΚΥΑ
4641/232/2006) και επιπλέον τα συνοδά (υποστηρικτικά) έργα για την ορθολογική και
βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων των νήσων.

Συγκεκριμένα το έργο αποτελείται από τέσσερα υποέργα:
1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και ΧΑΔ Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και

κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθ-
ηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα.

2. Προμήθεια μονάδας κομποστοποίησης και βοηθητικού εξοπλισμού.
3. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων.
4. Προμήθεια οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων.
"Η προάσπιση της νησιωτικότητας γίνεται με πράξεις και έργα υποδομής, όπως η

διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά της Αττικής με όρους που εναρμονίζονται με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για δίκαιη και βιώσιμη οικολογική και οικονομική διαχείριση
των αποβλήτων", δήλωσε σχετικά η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.
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Ζωντάνεψε και πάλι ο χώρος  του παλαιού
σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης 

Στον χώρο αυτό που αποσκευές και επιβάτες πέρνα-
γαν και άφηναν τα ίχνη τους επί τόσα χρόνια, που
έστεκε βωβός αναπολώντας τις παλιές του δόξες,

σήμερα με τη στήριξη του Δήμου Ελευσίνας στεγάζονται τα
γραφεία  της Επιτροπής για την διεκδίκηση του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης της Ελευσίνας το
2021. Εκεί λοιπόν πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια του
τμήματος πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.Π.Α ένα τριήμερο
εκδηλώσεων στις 22/7 έως 24/7/2015 με μεγάλη συμμετοχή
και επιτυχία. Συνδιοργανώθηκε από το τμήμα Πολιτισμού
του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , την Επιτροπή διεκδίκησης της ΠΠ2021
και τις γυναίκες χειροτέχνες της περιοχής μας . Εργάστηκαν
από κοινού αυθόρμητα , με κέφι και ανιδιοτέλεια
συμπολίτες, φίλες και  φίλοι μη επαγγελματίες δείχνοντας
την αγάπη τους για τη χειροτεχνεία, την λογοτεχνία, τη
ποίηση, τα παραμύθια, την μουσική,  τον πολιτισμό. Ζωντά-
νεψε λοιπόν ο χώρος με τα φιλοτεχνήματα των γυναικών
και τα βράδια  η ειδυλλιακή πίσω αυλή με τα δέντρα, από
ποιήματα, παραμύθια, χορό, μουσική και τραγούδια. Αυτός
είναι ο πλούτος της Ελευσίνας, ο πολιτισμός μέσα από τους
δικούς της ανθρώπους,  που αγωνίζονται για το καλλίτερο,
για την αειφορία της.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος, η κ. Μαρία Βασι-
λείου  πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και η κ. Κέλλυ
Διαπούλη σύμβουλος για την Π.Π.2021. Παρευρέθηκαν ο.
κ. Γ. Καμπάνης πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., η Δημ. Σύμβουλος
κ. Ειρήνη Σκανδάλη, οι διοικητικοί Σύμβουλοι του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ Καρέλλου Μαρία, κ. Β. Αρναουτάκη, κ. Γ.
Σκιάνης και ο κ. Θ. Κολοβός,ο πρόεδρος Σ.Δ.Κ. κ. Χ. Δεδε-
ηλίας, ο πρόεδρος εθελοντών κ. Καλυμνάκης Ιωάννης και
των ΑΜΕΑ κ. Β. Κακοσαίος, η προισταμένη των παιδικών
σταθμών κ. Κατερίνα Κολιοφώτη, συμπολίτες μας  και μικρά
παιδιά.   

Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με αφιέρωμα στον ποιητή –
μύστη  Άγγελο Σικελιανό  που η ζωή και το έργο του είναι
συνδεδεμένο με την Ελευσίνα . Εμπνευσμένος από τα
Ελευσίνια Μυστήρια αναζήτησε την αρμονία των πάντων ,
οραματίστηκε την καθολικότητα , την ενότητα της φύσης
,της ψυχής και της ιστορίας . Ονειρεύτηκε έναν κόσμο ορφ-
ικό. Τη ζωή του αφηγήθηκαν η κ. Μ. Καρέλου και η κ. Βίκυ
Παπαιωάννου. Απήγγειλαν ποιήματα ο. κ. Β. Κακοσαίος, ο
κ. Χ. Δεδεηλίας , η κ. Μ. Βασιλείου και η κ. Α. Πετροπούλου.
Στο πιάνο ο μαθητής Αιμίλιος Μπάρτζης και στον κλασσικό
χορό μαθήτρια του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Τη δεύτερη ημέρα αφηγήθηκαν εξαιρετικά σε μικρούς και
μεγάλους παραμύθια η κ. Αικατερίνη Παπουτσή και η κ.
Αικατερίνη Κολιοφώτη παίζοντας αυλό.

Τέλος την τρίτη μέρα έκλεισαν την εκδήλωση και μας
ταξίδεψαν με  μουσική και τραγούδια που ερμήνευσαν ο
Ελευσίνιος μουσικός  κ. Γιώργος Τσοκάνης και η κ. Ζέτα
Βαλαβάνη.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τον κ. Ιωάννη Γκούμα που πρόσφερε για κέρασμα παραδοσιακό ψωμί και ιδιαίτε-
ρα τον κ. Χρήστο Δεδεηλία που στάθηκε συνέχεια δίπλα μας και υποστήριξε τις εκδηλώσεις με ήχο.

Με επιτυχία έκλεισαν και τις 3 ημέρες οι εκδηλώσεις και αποτελούν την έναρξη για επόμενες παρόμοιες βραδιές. 

Πότισμα στον
Υμηττό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πότι-
σμα στον Υμηττό, στην περιοχή της Αιξωνής,
δίνοντας έτσι μια σημαντική ανάσα ζωής σε μία

πολύπαθη περιοχή. Δεκάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα που απηύθυναν από κοινού ο Δήμος Γλυφ-
άδας, ο Σύνδεσμος για την Προστασία και την Ανάπτυξη

του Υμηττού (ΣΠΑΥ), η ομάδα εθελοντικής δασοπρο-
στασίας-πυρόσβεσης και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και
στο Περιβάλλον», σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν
νέα περιαστικά δάση.

Με τη βοήθεια των εθελοντών, ποτίστηκαν τα μικρά
δένδρα, τα οποία είχαν φυτευθεί σε ανάλογη δράση τον
περασμένο χειμώνα. Όλοι οι φορείς που συμμετείχαν
κάλεσαν τους πολίτες την προσεχή περίοδο, ειδικά μετά
τη φωτιά στον Υμηττό, να τα βοηθήσουν να μεγαλώσουν
και να τα προστατεύσουν.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, μετά
το πέρας της δράσης, δήλωσε σχετικά: «Την περασμένη
εβδομάδα, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής, της Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου μας, των εθελοντών δασοπ-
υροσβεστών και δεκάδων δημοτών, κατορθώσαμε να
περιορίσουμε σημαντικά το εύρος της πυρκαγιάς και να
την ανακόψουμε πριν φτάσει στη Γλυφάδα. Σήμερα
ποτίσαμε τα δέντρα στους πρόποδες του βουνού μας και
όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να τα φροντίζουμε. Ο Υμηττός
είναι πνεύμονας ζωής και πρασίνου για τη Γλυφάδα και
είναι χρέος μας να τον προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.»

Ποτάμι: Γνωρίζατε κύριε
Τσίπρα τις πραξικοπηματι-
κές ενέργειες Βαρουφάκη;

Το Ποτάμι καλεί τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
«να απαντήσει καθαρά» αν ήταν σε γνώση του
«οι συγκεκριμένες πραξικοπηματικές ενέργειες

που προετοίμαζαν την επιστροφή στη δραχμή».
«Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τα εξωφρενικά σχέ-

δια του κυβερνητικού λόμπι της δραχμής και ο πρωθυπο-
υργός δεν έχει πάρει θέση. Κι αυτό παρότι ο Γιάνης Βαρ-
ουφάκης αποκαλύπτει ότι τα σχέδια εκπονήθηκαν σε
συνεννόηση μαζί του», αναφέρει το Ποτάμι, το οποίο ζητεί

να απαντήσουν επίσης επ' αυτών και «ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και επικεφαλής της διαπραγμάτευσης κ.
Δραγασάκης αλλά και ο υπουργός Επικρατείας κ.Παπ-
πάς».

«Οι τυχοδιωκτισμοί που οδηγούν σε εγκλήματα δεν
είναι κομματικά μυστικά και δεν μπορούν να καλύπτον-
ται», σημειώνει το Ποτάμι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
"Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τα εξωφρενικά σχέ-

δια του κυβερνητικού λόμπι της δραχμής και ο Πρωθυ-
πουργός δεν έχει πάρει θέση. Κι αυτό παρότι ο Γιάνης
Βαρουφάκης αποκαλύπτει ότι τα σχέδια εκπονήθηκαν σε
συνεννόηση μαζί του. Καλούμε ξανά τον κ.Τσίπρα να
απαντήσει καθαρά στον ελληνικό λαό:

– ‘Ηταν σε γνώση του οι συγκεκριμένες πραξικοπημα-
τικές ενέργειες που προετοίμαζαν την επιστροφή στη

δραχμή;
Απαντήσεις

πρέπει να
δώσουν και ο
αντιπρόεδρος
της κυβέρν-
ησης και επι-
κεφαλής της
δ ι α π ρ α γ μ ά -
τευσης κ. Δρα-
γασάκης αλλά
και ο υπο-
υργός Επικρατείας κ.Παππάς.

Οι τυχοδιωκτισμοί που οδηγούν σε εγκλήματα δεν
είναι κομματικά μυστικά και δεν μπορούν να καλύπτον-
ται."
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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

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παι-
ανίας για τη βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου
Ρ. Δούρου: Σημαντικά τα έργα υποδομών που προάγουν το αγαθό της οδικής ασφάλειας

Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015, η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου υπέγραψε Προγραμματική
Σύμβαση με το δήμαρχο του Δήμου Παιανίας,

Σπύρο Στάμου, με αντικείμενο το έργο "Βελτίωση -
συντήρηση οδικού δικτύου" του Δήμου, συνολικού προϋ-
πολογισμού 500 χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%). 

Το έργο που αφορά εργασίες αποκατάστασης και
συντήρησης του οδικού δικτύου, καθίσταται απαραίτητο
λόγω των σημαντικών φθορών στο οδόστρωμα, όπως
ρηγματώσεις, καθιζήσεις, κ.λ.π., οι οποίες αυξάνουν
σημαντικά το δείκτη επικινδυνότητας του δικτύου. Η υλο-
ποίηση του έργου θα συμβάλλει στη βελτίωση του οδικού
δικτύου του Δήμου Παιανίας και ως εκ τούτου στην ασφαλή
και άνετη μετακίνηση πεζών και οχημάτων. 

Το έργο θα εκτελεστεί στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Παιανίας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνι-
κές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου. 

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία έργων υποδομών στους Δήμους της Αττικής και
ειδικότερα έργων που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να προάγεται το αγαθό της οδικής ασφάλειας προς
όφελος των πολιτών, πεζών και εποχούμενων. 

Λάρισα: Θύμα εγκληματικής
ενέργειας ο 21χρονος Αλβανός
Ο 21χρονος εκτελέστηκε με μία σφαίρα στο

κεφάλι ενώ στην συνέχεια οι δράστες έβαλαν
φωτιά στο άψυχο σώμα του.

Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του
21χρονου υπηκόου Αλβανίας, το πτώμα του
οποίου εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο το

μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή Αγίας. Ο άτυχος νεαρός
είχε εξαφανιστεί από την Πέμπτη το βράδυ και οι οικείοι
του είχαν ειδοποιήσει τη Αστυνομία καθώς η απουσία του
τους είχε ανησυχήσει.

Όπως προκύπτει, ο 21χρονος εκτελέστηκε με μία
σφαίρα στο κεφάλι ενώ στην συνέχεια οι δράστες έβαλαν
φωτιά στο άψυχο σώμα του. Μεταξύ των λοιπών
εκδοχών από την Αστυνομία εξετάζεται και η πιθανότητα
να πρόκειται για αντεκδίκηση λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Η σορός του 21χρονου μεταφέρθηκε σήμερα στην
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου αναμένε-
ται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, καθώς αυτό το χρονικό
διάστημα δεν υπάρχει νεκροτόμος στην Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Λάρισας.

Προανάκριση για το έγκλημα διεξάγει η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Λάρισας.

Έλεγχοι φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής

Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

Συνελήφθη 37χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης για σχετικές παραβάσεις Οι έλεγχοι θα συνεχι-
στούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου σε όλη την επικράτεια, σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Σ.Δ.Ο.Ε., Δ.Ο.Υ.)

Φορολογικοί και ασφαλιστικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής διε-
νεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Οικο-
νομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως και 26-7-2015.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο σε κέντρο διασκέδασης στο νομό Χαλκιδικής συνελήφθη ο 37χρο-
νος ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε η μη έκδοση (268) λιανικών
στοιχείων πώλησης συνολικής αξίας (7.660) ευρώ, καθώς και η απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου που
δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού της επιχείρησης, κατά παράβαση της
φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, στο νομό Θεσσαλονίκης, σε καφετέρια διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο αποδείξεων λια-
νικών πωλήσεων, ενώ σε εστιατόριο καφέ-μπαρ διαπιστώθηκε η απασχόληση δύο υπαλλήλων, που
δεν είχαν καταχωρηθεί στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α. για την επιβολή των προβ-
λεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. 

Ο 37χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη νεοσύστατη Υποδιεύθυνση Οικονομικής

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της
θερινής περιόδου σε όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Σ.Δ.Ο.Ε.,
Δ.Ο.Υ.).
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Moody's: Πιθανό ένα bail-in στις ελληνικές τράπεζες
H έκθεση του οίκου Moody's επισημαίνει τους κινδύνους για τους μετόχους και ανασφάλιστους

καταθέτες από τη νέα νομοθεσία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και
προτρέπει για ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εντός του 2015.

νέα νομοθεσία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των
πιστωτικών ιδρυμάτων θέτει σε κίνδυνο τους
ανασφάλιστους καταθέτες διότι τοποθετεί τις

απαιτήσεις τους σε περίπτωση χρεοκοπίας ή εκκαθάρισης
του πιστωτικού ιδρύματος σε δυσμενέστερη θέση από τις
απαιτήσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης
Moody's. 

O σχετικός νόμος που υπερψηφίσθηκε από την Βουλή ως
προαπαιτούμενο για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις
με τους δανειστές για ένα τρίτο πακέτο βοήθειας προς την
Ελλάδα, διαφέρει από την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων
χωρών της Ευρωζώνης που έχουν ενσωματώσει την εν
λόγω Οδηγία, όπως μεταδίδει το Bloomberg, στην εξής
σημαντική λεπτομέρεια: 

Οι καταθέσεις του Δημοσίου μαζί με όλα τα αιτήματα του Δημοσίου θα υποστούν κούρεμα μόνο αφότου ολοκληρωθεί
το κούρεμα των καταθετών με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ (και εφόσον από το συνολικό ποσόν δεν καλυφθούν
οι ζημίες).

Τα μέτρα εξυγίανσης - διάσωσης που παρέχει η  σχετική Οδηγία (BRRD), είναι μεταξύ άλλων η πώληση του
πιστωτικού ιδρύματος, η σύσταση ένος μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος  ή μιας good bank – bad bank (καλή  - κακή
τράπεζα) Αυτά τα μέτρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

"Μόλις ενεργοποιηθεί το σχετικό εργαλείο (του bail in), οι απαιτήσεις του δημοσίου που προηγούνται των
απαιτήσεων των μετόχων και καταθετών θα επηρεάσουν αρνητικά τα ποσοστά ανάκτησης των απλών καταθετών",
σχολιάζουν αναλυτές στο Bloomberg. 

Η σχετική νομοθεσία, την ψήφιση της οποίας επέσπευσε η κυβέρνηση ως μέρος του πακέτου προαπαιτουμένων
στα πλαίσια της συμφωνίας με τους εταίρους και η οποία τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016, είναι "πιστωτικά
αρνητική" (credit negative) για τους ομολογιούχους και τους ανασφάλιστους καταθέτες, επισημαίνει το άρθρο, εξαιτίας
των ορίων που επιβάλλει στα κεφάλαια/περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
διασωθεί μία τράπεζα αλλά και εξαιτίας του τρόπου καταμερισμού των βαρών  στους ανασφάλιστους καταθέτες.

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εντός του 2015, θα μπορούσε να περιφρουρήσει τις
ανασφάλιστες καταθέσεις, αναφέρει η έκθεση του οίκου Moody's

[Το bail in γίνεται για παράδειγμα με το κούρεμα των καταθέσεων: 
η χώρα για να ορθοποδήσει οικονομικά, κουρεύει τις καταθέσεις των πολιτών (αποκομίζοντας χρήματα από

έναν τέτοιο εσωτερικό πόρο) κι έτσι βρίσκει τα χρήματα που της λείπουν, χωρίς να χρειαστεί εξωτερική
βοήθεια.}

Επαναλειτουργούν οι
υπηρεσίες της Western

Union στην Ελλάδα

Ημεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς χρημάτων παγ-
κοσμίως ανέφερε ότι έχουν ξανανοίξει 270 από
τα 1.000 πρακτορεία του δικτύου της στην

Ελλάδα και ότι τα χρήματα που θα λαμβάνουν οι πελάτες
της δεν θα υπόκεινται στους κεφαλαιακούς ελέγχους που
έχουν επιβληθεί στη χώρα.

Η διεθνής εταιρεία μεταφοράς χρημάτων Western
Union Co ανακοίνωσε σήμερα ότι επαναλειτουργεί τις
υπηρεσίες της στην Ελλάδα και οι πελάτες της θα μπορ-
ούν να λαμβάνουν εμβάσματα από το εξωτερικό σε ορι-
σμένα σημεία εξυπηρέτησης.

Η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς χρημάτων παγκο-
σμίως ανέφερε ότι έχουν ξανανοίξει 270 από τα 1.000
πρακτορεία του δικτύου της στην Ελλάδα και ότι τα χρή-
ματα που θα λαμβάνουν οι πελάτες της δεν θα υπόκειν-
ται στους κεφαλαιακούς ελέγχους που έχουν επιβληθεί
στη χώρα.

Η Western Union διέκοψε προσωρινά τις υπηρεσίες
της για μία εβδομάδα στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου, μετά
το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή capital con-
trols. Στις αρχές Ιουλίου ωστόσο επαναλειτούργησε η
υπηρεσία άμεσων τραπεζικών μεταφορών αλλά οι πελά-
τες της μπορούσαν να λαμβάνουν έως 60 ευρώ την
ημέρα.

Κομισιόν: Περιμένουμε περ-
ισσότερες μεταρρυθμίσεις

πριν την πρώτη εκταμίευση
Πάντως, σε ένα θετικό μήνυμα, η εκπρόσω-

πος της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα αποκάλυψε
πως τα κλιμάκια των δανειστών βρίσκονται ήδη
στην Αθήνα και «μιλούν με ελληνικές Αρχές»

Οι εταίροι-δανειστές «περιμένουν περισσότερες
μεταρρυθμίσεις» από τις ελληνικές Αρχές – με
βάση το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορ-

υφής της 12ης Ιουλίου – «ώστε να επιτραπεί η γρήγορη
εκταμίευση» της πρώτης δόσης του νέου προγράμματος
στήριξης από τον μηχανισμό ESM, διαμήνυσε σήμερα
Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας ρεπο-
ρτάζ των «Financial Times».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας,
ορισμένα κράτη της ευρωζώνης, ανάμεσά τους και η Γερ-
μανία, θέλουν η ψήφιση των επιπλέον προαπαιτούμενων
να γίνει όχι απλά πριν την αποδέσμευση της πρώτης
δόσης, αλλά πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση

με τους θεσμούς.
Αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης έχουν

ξεκαθαρίσει πως για την Αθήνα «δεν υπάρχει θέμα
πρόσθετων προαπαιτούμενων μέτρων» έως ότου η
χώρα μας λάβει τα πρώτα κεφάλαια στήριξης, ωστό-
σο, οι πιστωτές φαίνεται πλέον να θέτουν ως
προϋπόθεση την υπερψήφιση επιπλέον μέτρων πριν
την πρώτη αποδέσμευση χρημάτων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, η
εκπρόσωπος της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα δεν αποσα-
φήνισε ποια μέτρα θα πρέπει να υπερψηφίσει η
ελληνική Βουλή, όμως η αναφορά της στην ανακοίνω-
ση της Συνόδου Κορυφής ουσιαστικά «δείχνει» τις
μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί για τον περιο-
ρισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Όταν ρωτήθηκε
συγκεκριμένα αν αναφέρεται στο ζήτημα των συντάξεων,
η κ. Αντρέεβα δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Πάντως, σε ένα θετικό μήνυμα, η εκπρόσωπος της
Κομισιόν αποκάλυψε πως τα κλιμάκια των δανειστών
βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και «μιλούν με ελληνικές
Αρχές», με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της
διαπραγμάτευσης.

Η κ. Αντρέεβα προσέθεσε μάλιστα πως στις αποστολές
βρίσκονται και οι επικεφαλής των κλιμακίων, που ανα-

μενόταν να καταφτάσουν στην Αθήνα στα μέσα της εβδο-
μάδας.

Όταν πάντως της ζητήθηκε να αποσαφηνίσει αν στην
Αθήνα βρίσκεται και η νέα εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντέλια
Βελκουλέσκου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής άφησε να
εννοηθεί πως έχουν φτάσει μόνο οι εκπρόσωποι των ευρ-
ωπαϊκών θεσμών και διευκρίνισε πως όλοι οι επικεφαλής
των αποστολών αναμένεται να αφιχθούν στη χώρα μας
έως την Τετάρτη.

Παρέπεμψε για περαιτέρω πληροφορίες στο ΔΝΤ.
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Κατεπείγουσα ΕΔΕ για
τις κινήσεις Βαρουφάκη

διέταξε η Σαββαΐδου
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση για

τα αποτελέσματα των ερευνών θα ενημερωθούν
άμεσα οι αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές
καθώς και η πολιτική ηγεσία.

Kατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη
διερεύνηση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων
από υπαλλήλους καθώς και εσωτερικό έλεγχο

στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων για τυχόν παράνομη ή αδικαιολόγητη

λήψη δεδομένων από αυτά διέταξε η γενική γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με πρόσφατα
δημοσιεύματα για σχέδιο παραβίασης του «software» της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που περιέχει τα
ΑΦΜ και τα στοιχεία των φορολογουμένων, η Γενική
Γραμματεία διαβεβαιώνει ότι τηρεί και συντάσσεται
απαρέγκλιτα με όλους τους κανόνες ασφάλειας
εφαρμογών και δεδομένων που ορίζονται από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής
Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομικών, ώστε τα
πληροφοριακά συστήματα και τα στοιχεία που τηρούνται
σε αυτά να διασφαλίζονται από κινδύνους εξωτερικής
παραβίασης.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση για τα
αποτελέσματα των ερευνών θα ενημερωθούν άμεσα οι
αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές καθώς και η
πολιτική ηγεσία.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομων ή
αδικαιολόγητων ενεργειών στα παραπάνω,
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ποινικές
κυρώσεις για τους εμπλεκόμενους, εφόσον δε πρόκειται
για υπαλλήλους επιπλέον και πειθαρχικές κυρώσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως Δημόσια
Αρχή του Ελληνικού Κράτους δηλώνει ότι έχει
υποχρέωση τήρησης του φορολογικού απορρήτου των
στοιχείων που δηλώνονται από τους φορολογουμένους
και των στοιχείων που λαμβάνει γνώση από άλλους
φορείς.

Βαρύτατες κακουργηματικές
διώξεις κατά των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του

Γηροκομείου Αθηνών προέκυψαν
από την έρευνα των εισαγγελέων
κατά της Διαφθοράς.

Οι διώξεις αφορούν τα κακουργή-
ματα α) της απιστίας και β) της υπε-
ξαίρεσης, για την περίοδο 2008-
2013, κατά την οποία απο την έρευ-
να προέκυψαν δεκάδες παραβάσεις.

Μεταξύ αυτών:
-Από τις πολλές εκατοντάδες ακι-

νήτων που ανήκουν στην περιουσία
του Γηροκομείου, έχει νοικιαστεί ένα
μικρό μέρος μόνο, με αποτέλεσμα
την απώλεια εσόδων εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ ημερησίως.

-Ακίνητα νοικιάζονται με αδιαφα-
νείς διαδικασίες, με συνέπεια να εμφ-
ανίζονται ως κενά, ενώ στην πραγμα-
τικότητα κατοικούνται, όπως
προκύπτει από τις μετρήσεις κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύματος, με απο-
τέλεσμα να μην εισπράττονται
ενοίκια.

-Συνήφθησαν συμβάσεις με εται-
ρίες παροχής λογιστικών υπηρεσιών,
ενώ στο Γηροκομείο υφίσταται λογι-
στήριο, με αποτέλεσμα την καταβολή
σ’ αυτές αμοιβών και την πρόκληση
ζημίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην
περιουσία του.

-Συνήφθησαν συμβάσεις με φυσι-
κά πρόσωπα στα οποία καταβαλλό-
ταν αμοιβή 2.500 -4.500 ευρώ
μηνιαίως , τα οποία υποτίθεται ότι
απασχολούνταν ως «σύμβουλοι»,
ενώ στην πραγματικότητα δεν παρ-
είχαν πραγματικές υπηρεσίες στο
Γηροκομείο.

-Δεν επιδιώκεται η είσπραξη

οφειλόμενων τροφείων από ενερ-
γούς και μη τροφίμους του Γηροκο-
μείου, τα οποία ανέρχονται σε
470.000 ευρώ.

-Φιλοξενήθηκαν δωρεάν στο ίδρ-
υμα ΕΣΤΙΑ Αθηνών, το οποίο στεγά-
ζεται στο χώρο του Γηροκομείου,
πρόσωπα που όφειλαν να καταβά-
λουν τροφεία, με αποτέλεσμα να μην
εισπραχθεί ποσό 280.000 ευρώ.

-Χρήματα που οι ηλικιωμένοι τρόφ-
ιμοι παρέδιδαν στο Γηροκομείο προς
φύλαξη δεν ανευρέθηκαν, με αποτέ-
λεσμα να λείπουν 290.000 ευρώ.

-Δεκάδες κληροδοτήματα έχουν
παραμείνει αδρανή, με αποτέλεσμα
να μην αυξάνονται τα έσοδά του Γηρ-
οκομείου και να επιβαρύνεται με
υψηλούς φόρους ακίνητης περιου-
σίας. Η ζημία ανέρχεται σε εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ.

-Ποσά άνω των 10.000.000 ευρώ
έχουν αναληφθεί από τραπεζικούς
λογαριασμούς που ανήκουν σε κληρ-
οδοτήματα, χωρίς την τήρηση της
νόμιμης διαδικασίας.

-Στους τραπεζικούς λογαριασμούς
ορισμένων από τους κατηγορουμέ-
νους εντοπίσθηκαν ποσά 120.000 –
200.000 ευρώ, τα οποία δεν δικαιο-
λογούνται από τα εισοδήματά τους.

Την έρευνα διενήργησαν οι Εισαγ-
γελείς διαφθοράς, Πόπη Παπαν-
δρέου και Αντώνης Ελευθεριανός,
μετά απο παραγγελία της προϊστα-
μένης του τμήματος, Ελένης Ράικου.

Για τη διενέργεια της έρευνας
πραγματοποιήθηκε σειρά ανακρι-
τικών ενεργειών, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρ-
ων, έρευνα και κατάσχεση στο χώρο
του Γηροκομείου από τους επίκουρο-
υς εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθο-
ράς, μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρ-
ικού ρεύματος σε φερόμενα ως κενά
διαμερίσματα και καταστήματα,
καθώς και άνοιγμα τραπεζικών λογα-
ριασμών μελών του Δ.Σ. του Γηροκο-
μείου και επεξεργασία των σχετικών
δεδομένων από τη Διεύθυνση Οικο-
νομικής Αστυνομίας της ΕΛ. ΑΣ.

Διώξεις για το πάρτι διαφθοράς στο
γηροκομείο Αθηνών
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«Το όχι δε νικήθηκε, συνεχίζουμε» τόνισε ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης,
μιλώντας σε εκδήλωση του iskra.gr, προτείνοντας

να ανοίξει η συζήτηση στο κόμμα για έξοδο από το ευρώ
και τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα.

Ο πρώην υπουργός άφησε αιχμές για «εσωκομματικά
μαχαιρώματα» κάνοντας λόγο για «μνημονιακή μετάλ-
λαξη του ΣΥΡΙΖΑ» ενώ μίλησε και για επιχειρήματα
τύπου «Παπανδρέου και Παπαωνσταντίνου» σχετικά με
το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με το μνημόνιο.

«Δεχόμαστε βρώμικο πόλεμο, το "όχι" δεν νικήθηκε»
Μιλώντας στο κλειστό του Πανελληνίου, ο κ. Λαφαζάν-

ης είπε ότι «η iskra στα ρωσικά σημαίνει σπίθα, ήταν η
πρώτη επαναστατική εφημερίδα του Λένιν στα σκληρά
χρόνια της τσαρικής αυτοκρατορίας. Και η δική μας iskra
έχει βοηθήσει με τη δική μας σπίθα να ανάψει τη φωτιά
του αγώνα μετά από αυτά τα πέντε μνημονιακά χρόνια».

«Οι αντιμνημονιακοί αγώνες του λαού μας δεν πήγαν
χαμένοι ούτε τελείωσαν. Οι αγώνες μας συνεχίζονται και
θα πάρουν νέα ορμή» υπογράμμισε.

«Το νέο όχι του λαού μας μπορεί η κυβέρνηση να το
παραμέρισε, αλλά δε σημαίνει ότι νικήθηκε και τάχα ο
λαός μας το μετέτρεψε σε "ναι"» είπε.

«Δεν είπαμε "όχι" μόνο στο δημοψήφισμα, αλλά και στο
νέο μνημόνιο μέσα στη Βουλή. Δεχόμαστε μία πρωτοφα-
νή επίθεση. Δεχόμαστε έναν πολύ βρώμικο πόλεμο.
Θέλουν να διασύρουν και να χλευάσουν όλο τον ΣΥΡΙΖΑ,
όλη την Αριστερά» δήλωσε.

«Οι FT έφτασαν να με εμφανίζουν να ετοιμάζω ριφιφί
στο νομισματοκοπείο και σύλληψη Στουρνάρα» δεν είναι
τυχαίο ότι ξεπουλήθηκαν στη συνέχεια στους Ιάπωνες,
χαρακτηρίζοντας την εφημερίδα όργανο των δανειστών.

Και ανέφερε:
Στο μνημονιακό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν ΝΔ, Ποτάμι

και ΠΑΣΟΚ. Να τους χαιρόμαστε. Κάποιοι αρνηθήκαμε να
συμμετάσχουμε σε αυτή τη νέα διευρυμένη μνημονιακή
συναίνεση.

«Όχι μόνο δε μετανιώνουμε αλλά και υπερήφανοι για το
"όχι" που είπαμε στη Βουλή. Δεν είμαστε για την καρέκλα.
Τα υπουργικά συμβούλια δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός,
ήταν μέσο. Η στάση με το «όχι», ήταν που ξεκίνησε τον
πόλεμο από το κατεστημένο. Δεν τους φοβόμαστε. Όπως

μας πολεμάνε, θα τους πολεμήσουμε» πρόσθεσε.
«Συντροφικά μαχαιρώματα, δεν υπονομεύουμε την

ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ»
«Μιλησε και για συντροφικά μαχαιρώματα» σημειώνον-

τας ότι «αντιπαρέρχομαι τις επιθέσεις, έχω μάθει να προ-
σπερνώ τις εσωκομματικές αλληλοκατηγορίες. Έχω μάθει
να μην προσωποποιώ τις αντιπαραθέσεις» τόνισε ο κ.
Λαφαζάνης.

Είπε ότι κάποιοι μίλησαν ανιστόρητα και πρόσθεσε:
«υπονομεύουμε τον ΣΥΡΙΖΑ όσοι υπερασπιζόμαστε,
παρά τη λάσπη και τις επιθέσεις το ριζοσπαστικό πρόγρ-
αμμά του; Υπονομεύουμε την ενότητα όσοι θέλουμε να
παραμείνουμε προσηλωμένοι στο πρόγραμμά μας; Ποιοι
υποσκάπτουν το πρόεδρο του κόμματος, παρά τις μεγά-
λες διαφορές μας». 

Τόνισε ακόμη ότι κάποιοι «ανοίγουν με ευκολία σε έναν
δρόμο στη μνημονιακή μετάλλαξη του κόμματος. Δεν μας
αξίχει τέτοια εξέλιξη και δεν θα την έχουμε».

Κια πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ:
Βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν υπήρξε άλλη εναλλακ-

τική απέναντι στο Μνημόνιο. Μήπως αυτή η διαπίστωση
θυμίζει κάτι παλιό; Αυτό δεν έλεγαν Παπανδρέου και
Παπακωνσταντίνου;

Πέντε πυλώνες νέου σχεδίου
Ο κ. Λαφαζάνης μίλησε για ένα νέο σχέδιο με τους εξής

πυλώνες:
Εθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση τραπεζών. Τόνισε

ότι είναι προκλητικό να παραμένουν στον έλεγχο του
ιδιωτικού κεφαλαίου.

Ανάγκη να μείνουν και να περάσουν υπό δημόσιο
έλεγχο όλες οι στρατηγικές επιχειρήσεις και υποδομές της
χώρας. «Αρνούμαστε τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί
το νέο μνημόνιο. Αρνούμαστε την ίδρυση του νεοαποικια-
κού τέρατος της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας
που έπρεπε να λέγεται ταμείο ξεπουλήματος της δημό-
σιας περιουσίας και εκποίησης της Ελλάδας» ανέφερε.

Η αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας
στα ΜΜΕ. «Το τσάκισμα της διαπλοκής» σημείωσε.

Βαθιά διαγραφή, του μεγαλύτερου μέρους, του χρέους.
«Χωρίς αυτήν η χώρα δεν μπορεί να έχει μελλον» σχολία-
σε.

Ανάγκη μιας μεγάλης αναδιανομής πλούτου σε βάρος
των μεγάλων περιουσιών και του μαύρου χρήματος.

Και σημείωσε,
κάνοντας αναφο-
ρά στον παρόντα
Μανώλη Γλέζο ότι
«δεν είναι
δυνατόν να
ξεχνάς το θέμα
των γερμανικών
αποζημιώσεων».

«Προϋπόθεση
για όλα αυτά είναι
η απαλλαγή της
χώρας απο τα
μνημόνια» υπο-
γράμμισε. «Ε.Ε.
και Ευρωζώνη
έχουν μετατραπεί
σε σκληρές δομές
που υπό την ηγε-
μονία της Γερμανίας επιβάλλουν έναν σκληρό νεοφιλε-
λεύθερο μόνοδρομο» είπε.

Έξοδος από το ευρώ, μετάβαση σε εθνικό νόμισμα
«Η έξοδος από το ευρώ δεν αποτελεί καταστροφή.

Ασφαλώς θα φέρει μαζί της κάποιες δυσκολίες στη μετά-
βαση. Ανθόσπαρτοι δρόμοι δεν υπάρχουν εδώ που μας
έφεραν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Το νέο νόμισμα με μια ισχυρή
προοδευτική στρατηγική μπορεί να γίνει εφαλτήριο για τις
εξαγωγές, την αναζωογόνηση της παραγωγής του τουρι-
σμού αλλά και να αυξηθεί η ρευστότητα» είπε και
συμπλήρωσε:

Προτείνουμε να ανοίξει στον ΣΥΡΙΖΑ η απαγορευμένη
συζήτηση για το εθνικό νόμισμα.

Ο κ. Λαφαζάνης είπε ακόμη ότι «στέλνουμε μήνυμα να
διακόψει τις διαπραγματεύσεις με την "τερατρόικα" για
ένα νέο μνημόνιο. Δεν μας χρειάζεται ένα νέο μνημόνιο».

Είπε ακόμη ότι «θέλουμε εσωκομματικές διαδικασίες
όχι όπως στο παρελθόν για κόμματα εξουσίας.« ενώ
έστειλε μήνυμα για συνεργασία με τις δυνάμεις της Αρι-
στεράς «με στόχο τη συγκρότηση ενος μεγάλου μετώπου
δράσης για να νικήσει το "όχι"».

Τέλος είπε ότι είναι «καιρός να επανασυγκροτήσουμε
μία νέα ριζοσπαστική νεολαία» που θα απελευθερώσει τη
χώρα.

ΛΛααφφααζζάάννηηςς::  ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  νναα  ααννοοίίξξεειι  σσττοονν  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ
ηη  ααππααγγοορρεευυμμέέννηη  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  εεθθννιικκόό  ννόόμμιισσμμαα
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

O ΚΟΠΑΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΝΤΑΖΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΛΝΤΙ ΚΟΥΡΓΚΑΝ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
O AΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΟΥΡΕΝΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΑΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΖΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΥΜΟΡΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΣΟΦΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ  ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΟΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση      : Πόρος
Ταχ. Κώδικας : 180 20
Πληροφορίες  : Α. Κου-
τσούμπα
Τηλέφωνο       : (2298)
0 22387 - 22056
ΡΑΧ : (2298) 0
25861
ΠΟΡΟΣ       16-7-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ :
οικ.54272/1463
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι
σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις
του άρθρου 14 του
Ν.998/79 όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο
34 του
Ν.4280/14(ΦΕΚ159Α)
εκδόθηκε (κατόπιν
αιτήσεως του Ροΐδη
Αντωνίου του Ευαγγέ-
λου) η με
αριθμ.34893/994/16-7-
2015 πράξη χαρακτηρ-
ισμού της Υπηρεσίας

μας, για έκταση εμβα-
δού 6.333,36τ.μ., στη
θέση «Πέρλια» περιφ-
έρειας Δήμου Πόρου
της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων,
Νομού Αττικής.
Με την πράξη αυτή η
έκταση εμβαδού
6.333,36τ.μ., χαρακ-
τηρίζεται ως μη δασι-
κού χαρακτήρα έκταση
κατά την έννοια των
διατάξεων της παρα-
γράφου 6 περίπτωση α
του άρθρου 3 του Ν.
998/79, ως
ισχύει,(όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε με την
παρ.4 του άρθρου 32
τ ο υ
Ν.4280/2014(ΦΕΚ.159
Α), μη υπαγόμενη στις
διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επι-
τρέπονται αντιρρήσεις
σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθ-
ρου 14 του νόμου
998/1979 όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο
34 του
Ν.4280/14(ΦΕΚ159Α),
ενώπιον της κατά το
άρθρο 10 παρ.3 του
Ν.998/79 όπως αντικα-

ταστάθηκε με την
παρ.2 του άρθρου 33
του ν.4280/14, Επιτρο-
πής Επίλυσης Δασικών
Α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ω ν
(Ε.Ε.Δ.Α.) Πειραιά που
έχει έδρα στη Δ/νση
Δασών Πειραιά από
κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει
έννομο συμφέρον,
εντός προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών
από της κατά τα ανω-
τέρω επιδόσεως και
κοινοποιήσεως ή σε
κάθε άλλη περίπτωση
από την ανάρτηση
στον ειδικό δικτυακό
τόπο, κατόπιν καταβο-
λής παραβόλου, όπως
ορίζεται στην με αριθμ.
117679/7182/11-12-
2014 ΚΥΑ των Αναπ-
ληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και κλιματικής
Αλλαγής και Οικονο-
μικών (ΦΕΚ 3473Β/23-
12-2014).

Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Α.
ΔΑΣΑΡΧΗΣ
ΠΟΡΟΥα.α.
ΑΘΗΝΑ Β.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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Σαρωτικοί έλεγχοι στα
νησιά για την καταπολέμ-
ηση της φοροδιαφυγής

Σαρωτικοί έλεγχοι, στα νησιά του Αιγαίου και του
Ιονίου, βρίκονται σε εξέλιξη απο το περασμένο
Σαββατοκύριακο με τα πρώτα αποτελέσματα να

δείχνουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής.
Ξενοδοχεία, εστίαση και μπαρ συγκεντρώνουν τα

υψηλότερα ποσσοστά φοροδιαφυγής που συντελείται

κυρίως με την μη έκδοση αποδείξεων. Ενδεικτικό είναι οτι
σε 63 ελέγχους που διενεργήθηκαν τις ημέρες αυτές στο
Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκαν 33 παραβάσεις και 39
παραβάτες. Ποσοστό παραβατικότητας που υπερβαίνει
το 50%.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται απο συνεργεία εφορ-
ιακών υπαλλήλων από τις κατα τόπους ΔΟΥ ενώ ανα-
μένται να προσλάβουν μαζικότερο χαρακτήρα τις επόμε-
νες ημέρες. Ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Τρύφων Αλεξιάδης ετοιμάζει υπουργική απόφαση
με την οποία θα προβλέπονται οι διαδικασίες και ο τρό-
πος των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο
διάσττημα και για όλο το διάστημα του καλοκαιριού με
στόχο τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την απόδοση
του ΦΠΑ.

Στελέχη που συμμετέχουν στους ελέγχους αναφέρουν
οτι τα ποσοστά παραβατικότητας παραμένουν υψηλά
ενώ αξιοποιούνται καινούριες μέθοδοι για την απόκρυψη
φορολογητέας ύλης, από τη φορολογική διοίκηση. Έτσι
το "νέο κόλπο" των φοροφυγάδων είναι η επέμβαση στη
φορολογική ταμειακή μηχανή με τέτοιο τρόπο που να
εμφανίζει μειωμένο το τελικό ποσό του ημερήσιου τζίρου,
ενώ το κατάστημα έχει κόψει κανονικά όλες τις απο-
δείξεις. Με τον τρόπο αυτό αποδίδει λιγότερο ΦΠΑ, ενώ
κατά τον έλεγχο εμφανίζεται να κόβει αποδείξεις.

Bundesbank:
Πλουσιότερα από ποτέ

τα γερμανικά νοικοκυριά

Πλουσιότερα από ποτέ είναι συνολικά τα
γερμανικά νοικοκυριά, με περιουσία που
αυξήθηκε κατά 140 δισεκατομμύρια

ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με
μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της
Γερμανίας,  που δόθηκε σήμερα στην
δημοσιότητα.

Η θετ ική ε ικόνα,  αποδίδεται  από την
Bundesbank, στην ισχυρή αγορά εργασίας και
στα ε ισοδήματα που έφεραν τον συνολικό
πλούτο των Γερμανών στα 5.212
τρισεκατομμύρια ευρώ, αριθμό που αποτελεί
ρεκόρ για τη χώρα, με αύξηση κατά 2.8% σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας,
περιουσιακά στοιχεία όπως μετρητά, τραπεζικές
καταθέσεις και ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν
αξία 53 δ ισεκατομμύρια,  ενώ η αξ ία των
αμοιβαίων κεφαλαίων φθάνει  τα 87
δισεκατομμύρια. Στις αξίες που υπολογίζονται,
δεν περιλαμβάνονται έργα τέχνης και ακίνητη
περιουσία.

Μη έκδοση απόδειξης με επίδειξη… θράσους

Έκπληκτοι μένουν οι ελεγκτές των
υπηρεσιών του υπουργείου Οικονο-
μικών με το μέγεθος της φορολογικής

παραβατικότητας αλλά και με το… θράσος ορι-
σμένων παραβατών της φορολογικής νομοθ-
εσίας. Εντοπίστηκε το φαινόμενο να μην
εκδίδονται αποδείξεις ακόμη και σε περι-
πτώσεις που ο πελάτης έχει πληρώσει με
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ελεγ-
κτές του υπουργείου που πραγματοποίησαν
ελέγχους τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο
εντόπισαν επιχειρήσεις του κλάδου της εστία-
σης που ενώ είχαν πραγματοποιήσει υψηλό
τζίρο με πλαστικό χρήμα, δεν είχαν εκδώσει τις
αντίστοιχες αποδείξεις.

Ο έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται
ως εξής: οι ελεγκτές ζητούν εκτύπωση του ιστο-
ρικού συναλλαγών της συσκευής POS από το
πρωί έως την ώρα του ελέγχου. Στη συνέχεια ζητούν το αρχείο έκδοσης αποδείξεων από την ταμειακή μηχανή της
επιχείρησης, το λεγόμενο "Ζ".

Πραγματοποιούν αντιπαραβολή των χρεώσεων με πιστωτική κάρτα και των αποδείξεων της ταμειακής μηχανής. Σε
όλες τις περιπτώσεις που η χρέωση με κάρτα δεν "παντρεύεται" με έκδοση απόδειξης, βεβαιώνεται φορολογική παρά-
βαση. Το πρόστιμο για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται είναι 250 ευρώ εφόσον η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβ-
λία και 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι στην αγορά επικρατεί κλίμα γενικευμένης φορολογικής παραβατικότητας το οποίο
επιχειρείται να χτυπηθεί με σαρωτικούς ελέγχους.

Όλοι στο δρόμο
Ήδη έχουν πέσει στη μάχη της απόδειξης οι εργαζόμενοι στο ΣΔΟΕ και μάλιστα όχι μόνο ελεγκτές αλλά και διοικ-

ητικό προσωπικό του κλάδου εφοριακών. Επίσης στη μάχη των ελέγχων έχει πέσει σχεδόν το σύνολο των εργαζόμε-
νων στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (του λεγόμενου και μικρού ΣΔΟΕ) καθώς και
εργαζόμενοι στις εφορίες. Επίσης, υπάρχουν σκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών μια ημέρα της εβδομάδας να μην
δέχονται οι εφορίες το κοινό προκειμένου οι εφοριακοί να βρίσκονται στο δρόμο για ελέγχους.

Στόχος των ελέγχων είναι η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ να μεταφραστεί σε αυξημένα έσοδα για το δημόσιο
ταμείο και όχι σε αυξημένα έσοδα για τους φορολογικούς παραβάτες. Εντός της εβδομάδας ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών κος Τρύφωνας Αλεξιάδης και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαϊδου αναμέ-
νεται να κάνουν ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων και το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στα €127,5 δισ. υποχώρησαν οι καταθέσεις τον Ιούνιο

Κατά περίπου 6%, στα 127,5 δισ. ευρώ, υποχώρη-
σαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπε-
ζες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαικής Κεντρ-

ικής Τράπεζας που μεταδίδει το Reuters.
Αιτία της νέας μείωσης κατά περίπου 8 δισ. ευρώ είναι οι

φόβοι ότι η χώρα μπορεί να βγει από την ευρωζώνη,
γεγονός που ώθησε αποταμιευτές και εταιρείας να αποσύρ-
ουν τα χρήματά τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για το χαμηλότερο
επίπεδο στο οποίο έχουν υποχωρήσει οι καταθέσεις από τα
τέλη του 2003, γεγονός που αποδεικνύει πόσο δραματικά
είχαν επιδεινωθεί οι συνθήκες για τις ελληνικές τράπεζες
πριν την απόφαση να κλείσουν προσωρινά στις 18 Ιουνίου
και την επιβολή capital controls.

Την Πέμπτη 30/8 θα καταβληθούν οι
συντάξεις Αυγούστου του ΙΚΑ

Την ερχόμενη Πέμπτη 30
Ιουλίου θα καταβληθούν οι
συντάξεις Αυγούστου του

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και τη Δευτέρα 3
Αυγούστου θα καταβληθούν οι
συντάξεις του Οργανισμού Ασφάλι-
σης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ) και του Οργανισμού Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων(ΟΓΑ).

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο
Εργασίας επισημαίνει ότι οι συντά-
ξεις των φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης που υπάγονται στην εποπτεία
του υπουργείου καταβάλλονται την
προτελευταία εργάσιμη ημέρα του
προηγούμενου μήνα, εκτός από τις
συντάξεις του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ
που καταβάλλονται την πρώτη
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα
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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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