
ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  οοιι
λληησσττέέςς  ττωωνν  ΔΔυυττιικκώώνν

ΠΠρροοαασσττίίωωνν

ΑΑννααλλήήψψεειιςς  μμέέχχρριι
ττοουυ  οορρίίοουυ  ττωωνν  442200
εευυρρώώ  ααππόό  ΤΤεεττάάρρττηη

έέωωςς  ΠΠααρραασσκκεευυήή

Eμφανίζονταν στα
θύματά τους ως

αστυνομικοί, ενώ
χρησιμοποιούσαν

οχήματα που
προσομοίαζαν με
αστυνομικά, στα

οποία είχαν
προσαρμόσει

φάρο και σειρήνα.

ΠΠόόρριισσμμαα  ""φφωωττιιάά""
σσττοο  ΑΑττττιικκόόνν..  ΘΘαα

έέδδιινναανν  77..330000..000000  €€
γγιιαα  ττοομμοογγρράάφφοο  πποουυ
κκόόσσττιιζζεε  22..000000..000000  €€

Το πόρισμα «φωτιά» του
ΣΕΥΥΠ, που εκδόθηκε στις 8 Ιου-

νίου και αναμένεται άμεσα να
διαβιβαστεί στην Εισαγγελία

Συνδυα-
σμός

καύσωνα
και όζοντος
πνίγουν την

Αττική

Προκαταρκτική
έρευνα για το

«Plan B»
Βαρουφάκη

διέταξε η
Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου

Αλλοδαπός λήστευε
διανομείς φαγητού 

στις Αχαρνές

Διπλό χτύπημα από την
αστυνομία σε κυκλώματα

εμπορίας όπλων

ΠΠααρράάτταασσηη  ττηηςς
ρρύύθθμμιισσηηςς  γγιιαα  ττιιςς

αασσφφααλλιισσττιικκέέςς
οοφφεειιλλέέςς  ζζηηττάά  ττοο
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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
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

2-θριάσιο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι., Θεμιστοκλέους 49,
2105573243

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ., Νέζη Νικολάου
44, 2105542410

Ζεφύρι
Δεληστάθη Μαρία Σ., 28ης Οκτω-
βρίου 21, 2102322141

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο

27 εως 39 βαθμούς Κελσίου.
Υγρασία 26%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη
Καλλίνικος, Καλλινίκης

Εξαρθρώθηκε, μετά από συντονι-
σμένη αστυνομική επιχείρηση,
εγκληματική ομάδα, τα μέλη της

οποίας διέπρατταν ληστείες, κλοπές και
απάτες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής

Εμφανίζονταν στα θύματά τους ως
αστυνομικοί και χρησιμοποιούσαν οχήματα
που προσομοίαζαν με αστυνομικά, στα
οποία είχαν προσαρμόσει φάρο και σειρήνα

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και εξιχνιά-
σθηκαν, μέχρι τώρα, δέκα περιπτώσεις
ληστειών, κλοπών και περιστατικών απάτης

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εγκληματική
ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν
συστηματικά ληστείες, κλοπές και απάτες, σε
διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Κύριο χαρακτηριστικό της παράνομης
δράσης τους είναι ότι εμφανίζονταν στα
θύματά τους ως αστυνομικοί, ενώ χρησιμοποιούσαν οχή-
ματα που προσομοίαζαν με αστυνομικά, στα οποία είχαν
προσαρμόσει φάρο και σειρήνα.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, πρωινές ώρες
της 24-7-2015 στην Αττική Οδό (θέση Ρουπάκι), συνελή-
φθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνο-
μικών της Άμεσης Δράσης (περιπολικών και Ομάδων
ΔΙ.ΑΣ), τρεις (3) ημεδαποί, μέλη της σπείρας, ηλικίας 27,
32 και 41 ετών, καθώς προηγουμένως είχαν αφαιρέσει
κινητό τηλέφωνο ημεδαπού, εντός καταστήματος στη Νέα
Πέραμο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, που επακολούθησε,
οι συλληφθέντες από κοινού με συνεργούς τους (οι οποίοι
αναζητούνται), είχαν συστήσει από τις αρχές του τρέχον-
τος έτους εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη συστημα-
τική διάπραξη ληστειών και κλοπών καθώς και την εξα-
πάτηση πολιτών.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης προσδιορίζεται
σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπου τα μέλη
της σπείρας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδο-
λογία, αφού προσέγγιζαν πολίτες, προσποιούμενοι τους
αστυνομικούς, προέβαιναν σε «δήθεν» αστυνομικές
ενέργειες, όπως έλεγχο στοιχείων ταυτότητας, σωματική
έρευνα κλπ. Μάλιστα για να είναι πιο πειστικοί ως
«αστυνομικοί» χρησιμοποιούσαν οχήματα που προσο-
μοίαζαν με αστυνομικά, στα οποία είχαν προσαρμόσει

φάρο και σειρήνα.
Οι δράστες κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών

αποσπούσαν χρηματικά ποσά από τα θύματά τους και
στη συνέχεια τρέπονταν σε φυγή. Σε κάποιες περι-
πτώσεις μάλιστα δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν
σωματική βία σε βάρος των παθόντων, προκειμένου να
επιτύχουν το σκοπό τους.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι με την
παραπάνω μέθοδο έχουν διαπράξει στις περιοχές του
Ιλίου, των Άνω Λιοσίων, των Αγίων Αναργύρων, του Χαϊ-
δαρίου και του Ασπροπύργου τέσσερις (4) ληστείες, τέσ-
σερις (4) κλοπές και δύο (2) απάτες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το
χρηματικό ποσό των -720- ευρώ και δύο (2) κινητά τηλέφ-
ωνα. Κατασχέθηκε επίσης ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με
μεγαφωνική εγκατάσταση.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε ποινική
δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, αντιποίηση αρχής, ληστείες, κλοπές και
απάτη, από άτομα που ενεργούν από κοινού, κατ’ εξακο-
λούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για
κύρια ανάκριση σε Τακτικό Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών τους
συνεχίζονται.

Το "γάντι" στην αριστερή πλα-
τφόρμα πετά ο πρωθυπουργός

Σε συνέδριο πάει ο ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σαββα-
τοκύριακο.Πρόταση για τη διεξαγωγή διαρκούς
συνεδρίου κατέθεσε στην πολιτική γραμματεία ο

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 
Με την κίνηση

αυτή πετά το
«γάντι» στην αρι-
στερή πλατφόρμα η
οποία ζητούσε δια-
ρκές συνέδριο
εντός του
Α υ γ ο ύ σ τ ο υ ,
αρνούμενη να
δεχθεί νέο συνέδρ-
ιο του κόμματος
στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου, όπως ήταν η
αρχική σκέψη του
κυρίου Τσίπρα και

της ομάδας στελεχών που τον στηρίζουν. Με τη νέα πρό-
ταση του ο Πρωθυπουργός αναγκάζει την αριστερή πλα-
τφόρμα να πάρει θέση επί της συμφωνίας πριν την υπο-
γραφή της στις 20 Αυγούστου. 

Σημειώνεται πως στο διαρκές συνέδριο του κόμματος
με βάση το καταστατικό, λαμβάνουν μέρος όσοι σύνεδρ-
οι είχαν λάβει και στο προηγούμενο ενώ σε ένα νέο
συνέδριο θα λάμβαναν μέρος ενδεχομένως και νέα μέλη.

Μεγάλη αστυνομική
επιχείρηση στο Ζεφύρι.

Ταμπουρωμένοι οι δράστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική
επιχείρηση στο Ζεφύρι, όπου νωρίτερα είχαν
σημειωθεί επεισόδια μεταξύ κατοίκων Ρομά της

περιοχής. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με επικεφαλής
την ομάδα ΟΠΚΕ καθώς και διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν
αποκλείσει την Κρητικού πελάγους περίπου στο ύψος
της αστυνομίας και μέχρι την Παναγίας Γρηγορούσης,
όπου εξελίσσεται η επιχείρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες , πρόκειται για τη συνέχεια
της πρόσφατης βεντέτας που είχε διαδραματιστεί μεταξύ
οικογενειών Ρομά και η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον
ελαφρύ τραυματισμό συνολικά 10 ατόμων, μεταξύ των
οποίων και 6 ανήλικων παιδιών.

Ανάλογο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της
Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από καραμπίνα
ένας τσιγγάνος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με
ασθενοφόρο.

Οι δράστες βρίσκονται ταμπουρωμένοι στο σπίτι τους
ενώ οι επικεφαλής της επιχείρησης περιμένουν τον
εισαγγελέα, προκειμένου να διατάξει τη σύλληψή τους.

Κάτοικοι ρομά της περιοχής, πάντως, εξέφρασαν  την
αντίθεσή τους με τα επεισόδια, τονίζοντας ότι οι
περισσότεροι είναι οικογενειάρχες, δε θέλουν φασαρίες
και δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα συμβαίνουν κατά
καιρούς.

Συνελήφθησαν οι ληστές των Δυτικών Προαστίων
Eμφανίζονταν στα θύματά τους ως αστυνομικοί, ενώ χρησιμο-

ποιούσαν οχήματα που προσομοίαζαν με αστυνομικά, στα οποία
είχαν προσαρμόσει φάρο και σειρήνα.
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Αναλήψεις μέχρι του
ορίου των 420 ευρώ από
Τετάρτη έως Παρασκευή

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι για τη
διευκόλυνση των καταθετών και των συντα-
ξιούχων από την Τετάρτη 29 Ιουλίου και μέχρι την

Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι δυνατή οποιαδήποτε από
τις τρεις ημέρες η ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών ή
από τα ΑΤΜ ποσού μέχρι το όριο των 420 ευρώ ανά
καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Έτσι δεν υπάρχει λόγος να συνωστίζονται στο τέλος
της εβδομάδας οι συνταξιούχοι και οι λοιποί καταθέτες
για τη σωρευτική ανάληψη των καταθέσεων ή των συντά-

ξεών τους.
Για παράδειγμα, εάν από το περασμένο Σάββατο 25

Ιουλίου μέχρι και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου κάποιος δεν
έχει προβεί σε ανάληψη μετρητών, θα μπορεί να κάνει
ανάληψη μέχρι και 420 ευρώ οποιαδήποτε στιγμή μέχρι
και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Εάν κάποιος είχε προβεί σε ανάληψη 60 ευρώ σε
μετρητά το Σάββατο 25 Ιουλίου και σε άλλα 60 ευρώ την
Κυριακή 26 Ιουλίου, τότε θα μπορεί να κάνει ανάληψη
μέχρι 300 ευρώ (420 ευρώ - 60 ευρώ - 60 ευρώ) οποια-
δήποτε στιγμή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών
πρόκειται να ανακοινώσει νέα Πράξη Νομοθετικού Περ-
ιεχομένου (ή νέα υπουργική απόφαση) με την οποία θα
ορίζεται ότι το εβδομαδιαίο όριο των αναλήψεων, ήτοι τα
420 ευρώ - μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε
ημέρα της εβδομάδας και όχι υποχρεωτικά στο τέλος
αυτής.

Σημειώνεται ότι «λογιστικά» το ημερήσιο όριο των 60
ευρώ διατηρείται. Κατά συνέπεια το μέγιστο ποσό ανάλ-
ηψης μετρητών από ATM ή απευθείας από τα ταμεία των
τραπεζών παραμένει στα 420 ευρώ.

Παυλόπουλος: Αδιαπραγμάτευτη και
αδιατάρακτη η πορεία της χώρας στην ΕΕ

«Η πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ευρωζώνη ήταν, είναι και θα παραμείνει
αδιαπραγμάτευτη και αδιατάρακτη» δήλωσε ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας το
απόγευμα της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο στους σπουδαστές
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, υποψήφιους
δόκιμους εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποψήφιους παρέδρους των
Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «ο έλληνας δικαστής
και κυρίως ο διοικητικός δικαστής, είναι ένας ευρωπαίος
δικαστής, με την έννοια ότι, όχι μόνον είναι δικαστής ενός
κράτους-μέλους της ΕΕ, αλλά δικαστής που εφαρμόζει τους
κανόνες δικαίου, πρωτογενούς και παράγωγου, που απορρέουν
από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς». 

Συνεχίζοντας, ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε ότι η διοικητική
δικαιοσύνη γεννήθηκε και πορεύθηκε μαζί με την
αντιπροσωπευτική δημοκρατία και αποτελεί κορύφωσή της,
όπώς επίσης πορεύεται μαζί με την εμπέδωση του κράτους
δκαίου και της αρχής της νομιμότητας.

Απευθυνόμενος στους μελλοντικούς δικαστές, τους
παρότρυνε να δικάζουν έχοντας πάντα υπόψη τους το δικαίωμα
του διάδικου να έχει προσδοκία σε μια δίκαιη δίκη - και
πρόσθεσε πως «αυτό δεν είναι μόνον ελληνική αρχή: Το
δικαίωμα δικαστικής προστασίας είναι εμβληματικό κομμάτι του
ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού». 

Καταλήγοντας, ο κ. Παυλόπουλος υποσχέθηκε ότι «ως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου,
δεν θα πάψω ποτέ να προσπαθώ να θωρακίσω στο μέτρο που
μου αναλογεί, εκείνη την ανεξαρτησία που θα επιτρέψει σε σας
να επιτελέσετε τον ρόλο σας, ώστε η ελληνική δημοκρατία μέσα
από την ευρωπαϊκή της πορεία, να αποδειχθεί αντάξια της
ιστορίας της αλλά και των προσδοκιών του ελληνικού λαού».

Πόρισμα "φωτιά" στο Αττικόν. Θα έδιναν
7.300.000 € για τομογράφο που κόστιζε 2.000.000 €

Πόρισμα «καταπέλτη» για
το Νοσοκομείο Αττικόν
εξέδωσε το Σώμα Επιθ-

εωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας, που αποκαλύπτει προ-
μήθεια «σκάνδαλο» τομογράφου
PET/CT, αλλά και υπεροκο-
στολόγηση στη λειτουργία του. Η
αγορά του ακτινοδιαγνωστικού
μηχανήματος, που είχε εγκριθεί
από τη διοίκηση του θεραπευ-
τηρίου στις 10 Μαρτίου του 2009,
εάν προχωρούσε, θα χρέωνε το
νοσοκομείο με 7.300.000 ευρώ,
όταν αντίστοιχα τα νοσοκομεία
Μεταξά και Ευαγγελισμός το είχαν
προμηθευτεί 1.200.000 ευρώ και
2.000.000 ευρώ.

Το πόρισμα «φωτιά» του
ΣΕΥΥΠ, που εκδόθηκε στις 8 Ιου-
νίου και αναμένεται άμεσα να δια-
βιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Αθηνών, αποκαλύπτει,
μεταξύ άλλων, ότι έχουν γίνει
σοβαρές παρατυπίες στον διαγω-
νισμό και ζητάει από τη διοίκηση
του νοσοκομείου να διερευνήσει το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών ποινών για αμέλεια και ατελή εκπλήρωση καθ-
ήκοντος στους υπευθύνους του τμήματος προμηθειών, του οικονομικού τμήματος και στα μέλη της επιτροπής οικο-
νομικής διαπραγμάτευσης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, όταν η οδοντίατρος Λίτσα Γιαννάκου ανέλαβε τη
διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν και εντόπισε τα υπέρογκα ποσά.

Χρέωναν τα τριπλά
Διαπίστωσε ότι το Αττικόν θα χρεωνόταν 6.510.000 ευρώ για την προμήθεια του PET/CT (μηχάνημα με εκπομπή

ποζιτρονίων και υπολογιστικής τομογραφίας), ποσό που με τον ΦΠΑ ανέβαινε στα 7.300.00 ευρώ. Έτσι, ζήτησε όλα
τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού προκειμένου να εξακριβώσει για ποιο λόγο το μηχάνημα είχε σχεδόν τριπλάσια
τιμή σε σχέση με την προμήθεια του ίδιου PET/CT, με τις ίδιες προδιαγραφές, που είχαν αγοράσει τα δύο άλλα θερα-
πευτήρια.

Οι απαιτούμενες εξηγήσεις φαίνεται ότι δεν δόθηκαν και η νέα διοίκηση «πάγωσε» τον διαγωνισμό, ενώ ταυτόχρο-
να κάλεσε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας να ερευνήσει το θέμα. Μεταξύ άλλων, το Σώμα
Επιθεωρητών στο πόρισμά του ζητάει από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής
κυρώσεων και στους διοικητές του νοσοκομείου Αττικόν, που υπηρετήσαν από το 2009 έως το 2013, διότι ενέκριναν
τον διαγωνισμό, χωρίς την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του
νοσοκομείου, σχετικά με την αναγκαιότητα του PET/CT. Επίσης, ζητάει από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας να μερ-
ιμνήσει ώστε να αναρτηθούν άμεσα οι τιμές των ραδιοφαρμάκων για το PET/CT στο Παρατηρητήριο Τιμών και από
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Υγείας του υπουργείου Υγείας να φροντίσει ώστε ο ΕΟΠΥΥ να συνάπτει απευθείας
συμβάσεις με τους παρόχους υγείας για την προμήθεια ραδιοφαρμάκων, με στόχο να πετυχαίνει καλύτερες τιμές!

Πώς έστησαν τις τιμές στη μεγάλη κομπίνα

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, σύμφωνα με το πόρισμα των «Ράμπο» της Υγείας, το οποίο βρίσκεται στα
χέρια της «δημοκρατίας», έχει αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής εργαστηρίου, ο οποίος «στις 24 Μαρτίου 2009,
συνέταξε και κατέθεσε στη διοίκηση του νοσοκομείου τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Εκθεση Σκοπιμότητας και την
Οικονομοτεχνική Μελέτη για την προμήθεια του PET/CT, χωρίς η διοίκηση του νοσοκομείου να τον έχει ορίσει αρμό-
διο»! Επίσης, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, στην οικονομοτεχνική μελέτη, που υπογράφεται από τον διε-
υθυντή εργαστηρίου, το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων PET/CT χαρακτηρίζεται
αναλώσιμο υλικό του μηχανήματος, χωρίς να είναι.

Αξίζει να τονιστεί ότι στη χώρα μας το ραδιοφάρμακο παράγεται μόνο από μία εταιρία, η οποία το παρέχει σε τιμές
μεγαλύτερες ή ίσες των 700 ευρώ. Έτσι, η τιμή της εξέτασης στην Ελλάδα κοστίζει από 1.400 ευρώ και πάνω, πολύ
υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή σε Ευρώπη και Αμερική. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ισπανία η διαγνωστική
εξέταση PET/CT δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου, στις 6 Σεπτεμ-
βρίου 2013, εισηγείται την εταιρία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ προς διαπραγμάτευση της τιμής και στη συνέχεια το διοικητικό
συμβούλιο του νοσοκομείου αποφασίζει και συστήνει επιτροπή διαπραγμάτευσης, κατά παράβαση των κείμενων δια-
τάξεων, όπως αναφέρει το πόρισμα. Ακόμη το νοσοκομείο προέβη σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό χωρίς τη σύστα-
ση Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών και ύστερα από τέσσερις άγονους διαγωνισμούς, δεσμεύτηκε για πέντε χρό-
νια σε σταθερή υψηλή τιμή τόσο για την εξέταση όσο και για το ραδιοφάρμακο, κόστους 700 ευρώ!

Υπό έρευνα και η Επιτροπή 
Το πόρισμα, επίσης, προτείνει και τον πειθαρχικό έλεγχο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) για τη μη υλο-

ποίηση της πρότασης του ΣΕΥΥΠ, που αφορούσε την ανάρτηση τιμών των ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο
Τιμών του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση των «Ράμπο» της Υγείας, από τις 2 Ιουλίου 2013
είχε προταθεί από το ΣΕΥΥΠ στην ΕΠΥ να αναρτήσει τις τιμές και εκείνη «αφενός δεν υλοποίησε τη σχετική πρόταση
της έκθεσης ελέγχου, αφετέρου δεν μερίμνησε να αποστείλει έγγραφο, ως όφειλε, με το οποίο να διατυπώνει τους
τυχόν λόγους που δεν θα ήταν δυνατή ή σκόπιμη η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης». Με άλλα λόγια, σε αυτήν
την υπόθεση, ακόμα και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας δεν συνεργάστηκε με τους «Ράμπο» της Υγείας...

Δεν αναρτούσαν τις τιμές στο Παρατηρητήριο
Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) στην

έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των επιθεωρητών και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Συγκεκριμένα, το πόρ-
ισμα προτείνει στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας «να εξετάσει το ενδεχόμενο πειθαρχικού ελέγχου για τη
μη υλοποίηση πρότασης έκθεσης έλεγχου του ΣΕΥΥΠ από την ΕΠΥ, που αφορούσε την ανάρτηση των τιμών των
ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών».

Ακόμη το πόρισμα προτείνει στη ηγεσία του υπουργείου Υγείας να προωθήσει ένα πανελλαδικό σχέδιο-χάρτη, που
θα αξιολογεί τα αιτήματα των θεραπευτηρίων για την απόκτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μεγάλη οικονομικής
αξίας, μεταξύ αυτών και του PET/CT ανά νοσοκομείο και ανά Περιφέρεια.
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Παράταση της ρύθμισης για τις ασφαλι-
στικές οφειλές ζητά το ΕΒΕΑ

Παράταση των προθεσμιών του νόμου για τη
ρύθμιση ασφαλιστικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων, προκειμένου να περιλάβει

οφειλές έως και του προηγούμενου μήνα (Ιουνίου
2015) και οι αιτήσεις να υποβάλλονται ως τον
Οκτώβριο, ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ,
Κωνσταντίνος Μίχαλος, με επιστολή του στον υπο-
υργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο.

Ο κ. Μίχαλος επικαλείται τα προβλήματα που προ-
κάλεσαν στην αγορά οι περιορισμοί στη διακίνηση
κεφαλαίων, κάνοντας λόγο για κατάρρευση των εσό-
δων των επιχειρήσεων και αδυναμία αποπληρωμής
των οφειλών προς τα ταμεία.

Το αίτημα του ΕΒΕΑ:
Χρονική παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015

για την υπαγωγή των καθυστερούμενων ασφαλι-
στικών εισφορών των προηγούμενων μηνών έως
και τον Ιούνιο 2015, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών για το Δώρο Πάσχα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή θα πρέπει να είναι η απολύτως συνεπής κατάθεση
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους θα εξοφληθούν αντί για 100 σε 72 μηνιαίες δόσεις.

Δημόσια δωρεάν ανταλλακ-
τική βιβλιοθήκη στη Γλυφάδα

ΟΔήμος Γλυφάδας σας προσκαλεί αυτή την Παρ-
ασκευή, 31 Ιουλίου, στις 7 μ.μ., στα εγκαίνια της
πρώτης δημόσιας δωρεάν ανταλλακτικής βιβλι-

οθήκης. Η βιβλιοθήκη θα τοποθετηθεί στην 5η παραλία
Γλυφάδας. 

Σας καλούμε να
φέρετε βιβλία που
δεν χρησιμοποιείτε
πια και να τα
ανταλλάξετε με
άλλα, μέσα από μια
πρωτότυπη και και-
νοτόμο μέθοδο!  

Πρόκειται για μία
μοντέρνα κατασκε-
υή, στα πρότυπα
μίας παραδοσιακής
βιβλιοθήκης με
υλικό που διαχει-
ρίζονται οι χρήστες
της, χωρίς την
εγγραφή τους σε
κάποιο μητρώο,
δίχως συνδρομή ή
χρηματικό αντίτιμο
και με ελεύθερο
ωράριο λειτο-
υργίας. Το απόθε-
μά της βασίζεται
στην ανταπόκριση των επισκεπτών της.

Η συλλογή της εναλλάσσεται καθημερινά, αφού τη διέ-
πει η προϋπόθεση πως κάθε προσφορά έντυπου υλικού
είναι δεκτή. Είναι ανοιχτή στο κοινό όλο το 24ωρο, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας. Στόχος της ανταλλακτικής βιβ-
λιοθήκης είναι η προαγωγή αισθήματος κοινωνικής προ-
σφοράς και αλληλεπίδρασης.

Η ανταλλακτική βιβλιοθήκη αποτελεί μια εναλλακτική
προσέγγιση στην παραδοσιακή έννοια της δημόσιας βιβ-
λιοθήκης. Εξελίσσει την κοινωνική αλληλεπίδραση που
μπορεί να επιτευχθεί μέσω των βιβλίων.

EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως

Πληροφορίες: Λυδία Αγγελοπούλου
Τηλ.: 210 5548398
Φαξ: 210 5542096

Ελευσίνα 28/7/2015

Δελτίο Τύπου

H καταβολή  των Προνοιακών Επιδομάτων του
τρίτου διμήνου (Μαΐου- Ιουνίου) από το Δήμο Ελευσίνας,
θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.

Συγκαλείται την Πέμπτη η Κεν-
τρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

ΗΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ στην συνεδρίασή της την
Πέμπτη θα αποφασίσει για τις διαδικασίες
που θα ακολουθήσει το κόμμα στο άμεσο

μέλλον, έχοντας ως καταρχήν δεδομένη την πρότα-
ση της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας η
οποία προτείνει την σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου
του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σεπτέμβριο.

Στον αντίποδα η Αριστερή Πλατφόρμα, πρότεινε
την σύγκληση διαρκούς Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ,
ακόμα και το Σαββατοκύριακο.

Η διαφορά μεταξύ εκτάκτου και διαρκούς Συνε-
δρίου συνίσταται στο ότι για το έκτακτο Συνέδριο
εκλέγονται νέοι αντιπρόσωποι από τις Οργανώσεις
Μελών του κόμματος, ενώ στο διαρκές μετέχουν οι
σύνεδροι που είχαν εκλεγεί για το τακτικό Συνέδριο.

Σημειώνεται ότι ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
έχει συμπληρώσει δύο μήνες συυμετοχής του σε
Οργάνωση Μελών, προκειμένου να έχει το δικαίω-
μα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ.

Η πλειοψηφία της ΠΓ, κατέθεσε εναλλακτικά και
την πρόταση για διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψ-
ηφίσματος, πιθανόν το Σαββατοκύριακο.

Έτσι η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί την Πέμπτη να
λάβει αποφάσεις για την σύγκληση Συνεδρίου είτε
έκτακτου, είτε διαρκούς, ενώ αν προκριθεί η λύση
του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τα ερωτήματά
του.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν
πως ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες προτά-
σεις τις οποίες θα συζητήσει η ΚΕ στην συνεδρίαση
της Πέμπτης.

Κατάσχεση αδήλωτων
ταμειακών μηχανών σε
Σαντορίνη και Μύκονο

Αδήλωτες ταμειακές μηχανές σε Σαντορίνη και
Μύκονο κατασχέθηκαν στα πλαίσια ελέγχων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ
Θήρας, διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση λιανικού εμπορίου
κοσμημάτων-τουριστικών ειδών στη Σαντορίνη κατείχε
και χρησιμοποιούσε αδήλωτη Φορολογική Ταμειακή

Μηχανή, η οποία και κατασχέθηκε.
Επίσης, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από τη

ΔΟΥ Μυκόνου, διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση δραστηριότ-
ητας οβελιστηρίου-αναψυκτηρίου στην περιοχή Βούγλι
Μυκόνου χρησιμοποιούσε αδήλωτο φορολογικό μηχανι-
σμό.
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Ολοκληρώθηκε το summer
camp του Δήμου Γλυφάδας

Με μια μεγάλη εκδήλωση, για παιδιά και
μεγάλους, γιορτάστηκε η λήξη του θερινού
προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης

του Δήμου Γλυφάδας. Η γιορτή λήξης του καλοκαιρινού

camp πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
«Μάκης Λιούγκας», με τη συμμετοχή γνωστών
αθλητριών, όπως η Πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ
Έρρικα Πρεζεράκου, που επιμελήθηκε το πρόγραμμα,
και η Ολυμπιονίκης στο τριπλούν Πηγή Δεβετζή.

Για πέντε εβδομάδες (22 Ιουνίου-24 Ιουλίου),
εκατοντάδες παιδιά, ηλικίας 6-14 ετών, ήρθαν σε επαφή
με ένα πλήθος αθλημάτων, συνδέθηκαν με πολιτιστικά
και καλλιτεχνικά δρώμενα, γνώρισαν σημαντικούς
Έλληνες πρωταθλητές - και όλα αυτά μέσα από ένα
πλούσιο σε δραστηριότητες και εμπειρίες πρόγραμμα
που προσέφερε ο Δήμος Γλυφάδας.

Ο Τομεάρχης Αθλητισμού του Δήμου Γλυφάδας,
Περικλής Δορκοφίκης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Άννυ Καυκά,
ευχαρίστησαν εκ μέρους της δημοτικής αρχής τους
γονείς που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στο θερινό
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και
δεσμεύθηκαν ότι την επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα πιο
πλούσιο σε δράσεις.

Με επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης προς τον Υπουργό Εσω-
τερικών Ν. Βούτση, αναδεικνύει μια σειρά από

εκκρεμή ζητήματα που δημιουργούν προβλήματα ,
αφενός στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων. Αφετέρ-
ου, στην κατάρτιση ρεαλιστικών δημοτικών προϋπολογι-
σμών για την επόμενη χρονιά.

Στην επιστολή του, που αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο
ενός ολοκληρωμένου «Σημειώματος της Κ.Ε.Δ.Ε. ενόψει
της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την
κατάρτιση των Δημοτικών Προϋπολογισμών έτους 2016»,
ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνει ότι:

«για τους Δήμους η κατάρτιση και εκτέλεση των δημο-
τικών προϋπολογισμών αποτελεί μια σημαντική λειτο-
υργία, που καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την αποτελεσμα-
τικότητά τους .Δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη , που
εντάσσεται στο πλαίσιο των γραφειοκρατικών υποχρ-
εώσεων μας».

Τα προβλήματα που επισημαίνει η Κ.Ε.Δ.Ε.
Στο ενημερωτικό σημείωμα της Κ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνον-

ται μια σειρά από προβλήματα , με σημαντικότερα:
1. το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο διαβούλευσης

που έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών , προκειμένου η
Κ.Ε.Δ.Ε. να διατυπώσει τις απόψεις της

2. τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με ευθύνη της
Κεντρικής Εξουσίας, τα οποία δεν επιτρέπουν να
κλείσουν οι Προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2015.

3. η μη καταβολή των νομοθετημένων εσόδων των
Δήμων από διάφορες πηγές ( παρακρατηθέντα, φόρος
μπύρας, ΤΑΠ, τέλη διαφήμισης , κλπ.

4. τη στάση πληρωμών στα έργα των Δήμων μέσω

ΕΣΠΑ
5. τον τρόπο υπολογισμού και εγγραφής

στον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των
μεταφερόμενων στους Δήμους αρμοδιοτήτων (
Σχολικοί Φύλακες, Δημοτικοί Αστυνόμοι, κλπ)

6. πως θα συνταχθούν οι προϋπολογι-
σμοί του 2016 από τους Δήμους που δεν έχουν
κλείσει τους προϋπολογισμούς του 2015.

Οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. 
Στο σημείωμά της η Κ.Ε.Δ.Ε. παραθέτει μια

σειρά από προτάσεις , αφού επισημαίνεται ότι
οι «Δήμοι θεωρούν τον Δημοτικό Προϋπολογι-
σμό ως ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο. Για
το λόγο αυτό τον αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη
σοβαρότητα και υπευθυνότητα». 

Γι αυτό τονίζεται πως για να μπορέσει να
ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης των Προϋπολογισμών
του 2016 , θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να δεσμευτεί η κεντρική κυβέρνηση για την υλο-
ποίηση του κρατικού της Προϋπολογισμού 2015. Ιδιαίτε-
ρα, θα πρέπει να γνωρίζουν οι Δήμοι το χρονοδιάγραμμα
πληρωμής των «παρακρατηθέντων» και των εσόδων
από τον φόρο μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης. 

2. Να αυξηθούν οι ΚΑΠ κατά τα ποσό τουλάχιστον
του κόστους των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων (δημοτι-
κή αστυνομία, σχολικοί φύλακες) όπως ορίζει το άρθρο
102 του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την
Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015
η μείωση των ΚΑΠ, λόγω κινητικότητας- διαθεσιμότητας,
ανήλθε σε 48 εκ. €

3. Να παύσει η στάση πληρωμών για τα δημοτικά
έργα του Ε.Σ.Π.Α. και να ληφθεί μέριμνα το κόστος που
προκλήθηκε από την καθυστέρηση να μην επιβαρύνει
τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς. 

4. Να γίνουν αποδεκτές και να νομοθετηθούν
άμεσα, οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για τους υπερχρεωμέ-
νους Δήμους. 

Σε κίνδυνο η επίτευξη νέων πλεονασμάτων από την
Αυτοδιοίκηση 

Στο ίδιο σημείωμα της Κ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνεται ότι «μετά
το πλήγμα που δέχθηκαν τα ίδια έσοδα των Δήμων από
την έλλειψη ρευστότητας, θα πρέπει η κεντρική κυβέρν-
ηση να επαναδιατυπώσει της θέση της για τα τεράστια
πλεονάσματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε προϋ-
πολογίσει τόσο για το 2015 όσο και για το 2016».

Την υπέρβαση του ορίου συναγερμού του όζοντος
σε τέσσερις σταθμούς μέτρησης συμβατικών
ατμοσφαιρικών ρύπων στην Αττική το μεσημέρι

της Τρίτης, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος,
ενώ η μείωση των τιμών αναμένεται μετά τη δύση του
ηλίου.

Συγκεκριμένα μέχρι τις 15:00 υπήρξε υπέρβαση του
ορίου συναγερμού με μέγιστη ωριαία τιμή όζοντος:

263 μg/m3 στο σταθμό μέτρησης Θρακομακεδόνων
190 μg/m3 στο σταθμό μέτρησης Περιστερίου
167 μg/m3 στο σταθμό μέτρησης Νέας Σμύρνης και 
178 μg/m3 στο σταθμό μέτρησης Λιοσίων. 
Όπως έγινε γνωστό, στους δύο τελευταίους σταθμούς

παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση
των τιμών, ενώ μέχρι τις 18:00
σημειώθηκε μέγιστη τιμή όζοντος
195 μg/m3 στο σταθμό μέτρησης
Θρακομακεδόνων.

Οι οδηγίες που εξέδωσε το
υπουργείο Υγείας για την προ-
φύλαξη του πληθυσμού, αναφέρ-
ουν και τα εξής, μεταξύ άλλων:
Άτομα με αναπνευστικές και καρ-
διαγγειακές παθήσεις και γενικό-
τερα άτομα ευαίσθητα στην ατμο-
σφαιρική ρύπανση συνιστάται να
παραμένουν σε εσωτερικούς
χώρους και να αποφεύγουν την
κυκλοφορία στο εξωτερικό περι-
βάλλον. Επίσης συνιστάται στα
παραπάνω άτομα, καθώς και τα
παιδιά να αποφεύγουν την
έντονη σωματική άσκηση, η
οποία μπορεί να προκαλέσει ερε-
θισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπ-
νευστικά προβλήματα.

Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί Τετάρτη και Πέμ-
πτη, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) κατά τόπους η θερ-
μοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα αίθριος με ασθενείς ανέμους θα είναι ο
καιρός την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμο-
κρασία στο εσωτερικό της κεντρικής και της νότια ηπειρ-
ωτικής χώρας να φτάσει κατά τόπους έως και τους 40
βαθμούς κατά τόπους.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους
να πνέουν μεταβλητοί ασθενείς με ένταση 3 έως 4 μποφ-

όρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39
βαθμούς Κελσίου ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα
είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τους
ανέμους να πνέουν μεταβλητοί με ένταση 3 έως 4 μποφ-
όρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 37 βαθ-
μούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει
έως 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από
δυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ.

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα με τη θερμοκρασία να
κυμαίνεται από 22-36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα

πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά
μέχρι 5 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο της
ΕΜΥ από την Δευτέρα 27 Ιουλίου η οποία προειδοποιεί
για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής
χώρας τους, από 39 έως 41 βαθμούς και στις νησιώτικες
περιοχές θα κυμανθεί από 35 έως 37 βαθμούς, κυρίως
στο Ιόνιο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου και
από τα βόρεια αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρ-
ασίας που θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα το Σάββατο
1η Αυγούστου.

Συνδυασμός καύσωνα και όζοντος πνίγουν την Αττική

Η υστέρηση στα έσοδα των Δήμων, θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη
νέων πλεονασμάτων από την Αυτοδιοίκηση
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Περιφορά για την Αγία Παρασκευή, στον
Άγιο Στυλιανό Ζεφυρίου

Με λαμπρότητα πραγματο-
ποιήθηκε και φέτος η ετή-
σια πανηγυρική περιφορά

της Ιερής Εικόνας της Οσιοπαρθε-
νομάρτυρος Αγίας Παρασκευής
στον Άγιο Στυλιανό Ζεφυρίου.Τη
μνήμη της οσιομάρτυρος τίμησαν
με την παρουσία τους πλήθος
πιστών, καθώς επίσης και ο Αντιδ-
ημάρχος Δημοτικής Ενότητας Ζεφ-
υρίου κ. Ιωάννης Μαυροειδάκος, η
Αναπληρωτής Δημάρχος Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας Δήμου Φυλής κ.
Τζένη Μπάρα και ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Φυλής κ. Γεώρ-
γιος Κρητικός. 
Ο Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Στυλια-
νού, π. Θεοφάνης Θεο-
φάνους, ευχαρίστησε
τον κ. Ιωάννη Μαυροει-
δάκο για την συνεχή
βοήθεια που προσφέρει
για τις ανάγκες του
Ναού, καθώς επίσης
ευχαρίστησε τον Αντιδή-
μαρχο Τεχνικής Υπηρ-
εσίας Δήμου Φυλής κ.
Αθανάσιο Σχίζα και την
Αναπληρωτή Δημάρχο
Κοινωνικής Υπηρεσίας
Δήμου Φυλής κ. Τζένη
Μπάρα για την φύτευση
των δενδρυλλίων στον
περιβάλλοντα χώρο του
Ιερού Ναού.

Aναρτήθηκαν τα αποτελέσματα μοριοδότησης για τους
βρεφονηπιακούς του ΟΑΕΔ σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια

Αναρτήθηκαν σήμερα
στον διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ τα

αποτελέσματα επιλογής
μοριοδότησης των
υποψηφίων βρεφών και
νηπίων στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς
του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος
2015-2016, μεταξύ αυτών και
για τους σταθμούς του
Μενιδίου και των Άνω Λιοσίων
Οι Τελικοί Πίνακες Επιλογής
αναρτήθηκαν ως εξής:
1.Πίνακας βρεφών Α (βρέφη
από 8 μηνών -1,5 ετών)
2.Πίνακας βρεφών Β (βρέφη
από 1,5 ετών -2,5 ετών)
3.Πίνακας νηπίων (νήπια από
2,5 -την προσχολική ηλικία)
4.Πίνακας, μη δικαιούχων του
προγράμματος.
Τα αποτελέσματα είναι αυτά
όπως διαμορφώθηκαν ύστερα
από την εξέταση των
ενστάσεων που είχαν
υποβληθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, μπορούν να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους
Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. που υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του
Οργανισμού www.oaed.gr

Αλλοδαπός λήστευε διανομείς
φαγητού στις Αχαρνές

Συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής, από
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών,
ένας 39χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος λίγο

νωρίτερα, είχε αποπειραθεί να ληστέψει διανομέα

φαγητού.
Ο 39χρονος κατά τη στιγμή της σύλληψής του
αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία σε βάρος των
αστυνομικών, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον
ακινητοποιήσουν.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, από παρακείμενο
οικόπεδο, συνεργός του δράστη πυροβόλησε με
κυνηγετική καραμπίνα κατά των αστυνομικών, χωρίς
όμως να καταφέρει να τους τραυματίσει.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων
και κατασχέθηκαν: • ένα (1) μαχαίρι πολεμικού τύπου •
ένας (1) λοστός • ένα (1) κομμάτι καλώδιο • δύο (2) κινητά
τηλέφωνα.
Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα που
πραγματοποίησε το Τ.Α. Αχαρνών, ο δράστης, μαζί με
συνεργούς του που αναζητούνται, κατά το τελευταίο
δεκαήμερο, έδιναν τηλεφωνικές παραγγελίες σε
ψητοπωλεία της περιοχής των Αχαρνών, με σημείο
παράδοσης συγκεκριμένο δρόμο στην περιοχή με
χαμηλό φωτισμό και με την απειλή όπλων και τη χρήση
σωματικής βίας αφαιρούσαν από τους διανομείς τις
εισπράξεις που είχαν στην κατοχή τους.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει έξι
(6) ληστείες. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του
σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον
παρέπεμψε για κύρια ανάκριση σε Τακτικό Ανακριτή, ενώ
ερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες
πράξεις.

Χίλιες εξακόσιες αιτήσεις για το πρόγρ-
αμμα επισιτιστικής βοήθειας 

Προϋπόθεση για την αίτηση είναι η υποβολή φορολογι-
κής δήλωσης εντός του 2015 για το έτος 2014, ενώ
εφόσον ξεκινήσει η διανομή των τροφίμων θα παρέχε-

ται ένα πακέτο το μήνα, αξίας 70 ευρώ περίπου.
Χίλιες εξακόσιες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τις 15 Ιουλίου
μέχρι στιγμής σε 27 σημεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης για
συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους. Για τον συγκεκριμένο τομέα, το πρόγραμμα
υλοποιείται από μια σύμπραξη φορέων, στην οποία επικεφα-
λής εταίρος είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Όπως ανέφερε, σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου η αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο
ατομικό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ και οικογενειακό μέχρι
4.500 ευρώ, ποσά που προσαυξάνονται με 1500 ευρώ για
κάθε παιδί.
Προϋπόθεση είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης εντός
του 2015 για το έτος 2014, ενώ εφόσον ξεκινήσει η διανομή
των τροφίμων θα παρέχεται ένα πακέτο το μήνα, αξίας 70
ευρώ περίπου.
Η ακριβής αξία της παροχής αυτής θα προσδιοριστεί με βάση
τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και τον διεθνή διαγωνισμό
που θα προκηρυχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων.
Κριτική επί της διαδικασίας και του τρόπου εκτέλεσης του προ-
γράμματος άσκησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης
Μπουτάρης, ο οποίος τόνισε ότι δε θα έπρεπε να υπάρχουν
τελικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων καθώς ενδέχεται να
προσέρχονται ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες σε
όλη τη διάρκεια του χρόνου, διεκδικώντας τη συγκεκριμένη
παροχή.
"Δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη διάχυση της πληρ-
οφορίας εντός του καλοκαιριού" είπε και έκανε λόγο για
μεγάλη γραφειοκρατία στην υποβολή των δικαιολογητικών.
Επιπλέον σχολίασε ότι θα έπρεπε να γίνεται η καταγραφή των
δικαιούχων σε κεντρικό επίπεδο και η ενοποίηση παρόμοιων
προγραμμάτων ώστε να μην διασπάται το οικονομικό πακέτο.
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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

Έντονη αντίδραση του Ποταμιού στην
αποφυλάκιση Παπαγεωργόπουλου

Επίθεση κατά του υπουρ-
γού Δικαιοσύνης και της
κυβέρνησης κάνει το

"Ποτάμι", με αφορμή την αποφυ-
λάκιση του τέως δημάρχου της
Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργό-
πουλου.
«Η υπεξαίρεση 17,9 εκατομ-
μυρίων ευρώ, τιμωρείται πλέον
στην Ελλάδα με 29 μήνες φυλα-
κή! 'Αλλη μια μεγάλη επίδοση
του κ. Παρασκευόπουλου και
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που θα ζήλε-
υαν ακόμη και τριτοκοσμικές
χώρες με ανύπαρκτα συστήματα
δικαιοσύνης», αναφέρει η ανακοίνωση του Ποταμιού.
«Ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος, κάνοντας χρήση των διατά-
ξεων του νόμου που ψήφισε η «Πρώτη φορά Αριστερά» και οι άτεγκτοι σύμμαχοί της,
επιστρέφει από σήμερα στις δουλειές του, έχοντας εκτίσει μόλις το 1/5 από την ποινή
των 12 χρόνων που του επέβαλε το δικαστήριο», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Εν τω μεταξύ, με αφορμή την ανακοίνωση του «Ποταμιού» για την απόλυση του Β.
Παπαγεωργόπουλου ο υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και  Ανθρώπινων Δικαιωμά-
των, Νίκος Παρασκευόπουλος, δήλωσε τα εξής:
Παρά το ευρωπαϊκό προφίλ που προσπαθεί να επιδείξει το «Ποτάμι» σπεύδει να εκμε-
ταλλευτεί παλαιοκομματικά την έκδοση ενός δικαστικού βουλεύματος και να εκφράσει
τις πιο λαϊκίστικες αντιλήψεις για το σωφρονιστικό σύστημα.
Η απόλυση υπό όρους κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας (πιστοποιημένο
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) μετά την έκτιση μέρους της ποινής τους συνιστά διε-
θνή ανθρωπιστική επιταγή.

Προκαταρκτική έρευνα για το «Plan B»
Βαρουφάκη διέταξε η Εισαγγελία του

Αρείου Πάγου

Προκαταρκτική εξέτα-
ση διέταξε η Εισαγ-
γελέας του Αρείου

Πάγου, Ευτέρπη Κουτζα-
μάνη, σχετικά με το περιβόη-
το «Plan B» του τέως υπουρ-
γού Οικονομικών, Γιάνη Βαρ-
ουφάκη.

Η κυρία Κουτζαμάνη
διαβίβασε  στον προϊστάμενο
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών τη μηνυτήρια αναφο-
ρά που κατέθεσαν πέντε δικ-
ηγόροι σχετικά «με τα μη
πολιτικά πρόσωπα που
εμπλέκονται στο plan B που σχεδίαζε ο πρώην υπουργός Οικονομικών ο Γ. Βαρουφ-
άκης».

Η εισαγγελική έρευνα που θα διενεργηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών θα επι-
κεντρωθεί όχι στα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο κ. Βαρουφακης, καθώς κάτι τέτοιο δεν
επιτρέπεται στις δικαστικές αρχές από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά σε άλλα
πρόσωπα μη πολιτικά που φέρεται να μετείχαν στο σχέδιο μετάβασης σε άλλο, πλην
του ευρώ, νόμισμα.

Σύμφωνα με την αναφορά των πέντε δικηγόρων, τα αδικήματα που φέρεται να τελέ-
στηκαν είναι μεταξύ άλλων παραβάσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων,
παράβαση καθήκοντος, παραβάσεις της νομοθεσίας περί του εθνικού νομίσματος αλλά
και άλλα, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Η έρευνα ανατέθηκε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Ηλία Ζαγοραιο.
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Νέα απόκρουση από το ΥΠΟΙΚ στις
πιέσεις για προαπαιτούμενα

Σε νέα «απόκρουση»
των πιέσεων των
θεσμών για την ψήφι-

ση προαπαιτούμενων μέτρων
πριν την εκταμίευση της
πρώτης δόσης από τον Ευρ-
ωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότ-
ητας (ESM) προχώρησαν
σήμερα, Τρίτη, κύκλοι του
υπουργείου Οικονομικών.

Λίγη ώρα μετά τη νέα δήλω-
ση της εκπρόσωπου της Κομι-
σιόν Μίνα Αντρέεβα από τις
Βρυξέλλες ότι «περισσότερες
μεταρρυθμίσεις θα χρειαστούν από την πλευρά της Ελλάδας για να ξεκλειδώσει η
πρώτη εκταμίευση», οι εν λόγω κύκλοι επανέλαβαν ότι θέμα προαπαιτούμενων δεν τίθ-
εται.

«Τα περί νέων προαπαιτούμενων δεν προκύπτουν ούτε από τη συμφωνία της Συνό-
δου Κορυφής, ούτε από τις επιστολές του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου προς ESM,
ούτε από τις έως σήμερα συζητήσεις με τους θεσμούς», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Πάντως, σύμπτωση απόψεων Ελλάδος - Κομισιόν υπάρχει στο ότι στόχος είναι να
ολοκληρωθεί η συμφωνία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Από το ελληνικό υπουργείο
Οικονομικών συμφωνούν με την αναφορά της κ. Αντρέεβα ότι η ολοκλήρωση των δια-
πραγματεύσεων για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης είναι εφικτή κατά το δεύτερο δεκαπε-
νθήμερο του Αυγούστου.

Οι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν σχετικά πως οι διαπραγματεύσεις
με τους θεσμούς γίνονται στις διάφορες ομάδες εργασίας με εντατικούς ρυθμούς.

«Δεν υπήρξε κανένα οργανωτικό πρόβλημα, οι συζητήσεις γίνονται στο χώρο διαμο-
νής των θεσμών και όποτε χρειάστηκε εκπρόσωποι των θεσμών συναντήθηκαν με
Έλληνες αξιωματούχους στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους», υπογραμμίζουν σχετικά.

Την Τετάρτη αναμένεται να βρίσκονται στην Αθήνα οι επικεφαλής και των τεσσάρων
θεσμών. Ο Ντέκλαν Κοστέλο της ΕΕ και ο Νίκολα Τζιαμαρόλι του ESΜ είναι ήδη στην
Αθήνα και θα ακολουθήσουν ο Ράσμους Ρέφερ της ΕΚΤ και η Ντέλια Βελκουλέσκου του
ΔΝΤ.

«Τα τεχνικά κλιμάκια αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους έως και την
Παρασκευή και μόνο σε κάποια ειδική περίπτωση θα υπάρξει 'follow up' το Σαββα-
τοκύριακο» ανέφεραν οι πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Διπλό χτύπημα από την αστυνομία σε
κυκλώματα εμπορίας όπλων

Τέλος στη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που ενέχονται σε παράνομη
διακίνηση και εμπορία οπλισμού σε Αττική, Αχαΐα, Κόρινθο και Ηλεία, έβαλε η υπο-
διεύθυνση Ασφαλείας Πατρών.

Στην πρώτη, συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα πέντε.
Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 29-56 ετών, μεταξύ των οποίων είναι και ο 45χρονος αρχηγός
της οργάνωσης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 34χρονος αγοραστής όπλου.

Αλλοι τρεις συνεργοί τους, ηλικίας 27, 60 και 65 ετών, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζ-
ητούνται, ενώ αναζητούνται ακόμα δύο άγνωστα άτομα.

Για τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έγιναν τη Δευτέρα ταυ-
τόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική και Αχαΐα.

Οπως προέκυψε, τα μέλη της διακινούσαν οπλισμό παράνομα σε Αχαΐα, Αττική, Κορι-
νθία, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, τον οποίο εισήγαγαν στην Ελλάδα κυρίως από τη Βου-
λγαρία.

Ειδικότερα, ο 45χρονος αρχηγός της οργάνωσης ήταν υπεύθυνος σε κατάστημα εμπο-
ρίας κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων-ανταλλακτικών στην Πάτρα, το οποίο χρησιμο-
ποιούσε ως «βιτρίνα» των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Ο 45χρονος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, έκανε παραγγελίες πιστολιών κρότου,
ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα μέλη της οργάνω-
σης έκαναν εργασίες μετασκευής-τροποποίησης αυτών των όπλων σε πυροβόλα όπλα,
στον χώρο του καταστήματος.

Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνταν και οι συναντήσεις των μελών της οργάνωσης και
των υποψήφιων αγοραστών όπλων.

Ο 27χρονος που αναζητείται ήταν ο βοηθός του αρχηγού της οργάνωσης και εργαζόταν
στο κατάστημα, ενώ ο 29χρονος συλληφθείς ήταν ο συντηρητής-τεχνικός μεταποίησης και
επισκευής των όπλων. Επιπλέον, ο 56χρονος με τον 60χρονο και τον 65χρονο αποτε-
λούσαν τους προμηθευτές όπλων εισάγοντάς τα από τη Βουλγαρία, ενώ ο 46χρονος και ο
29χρονος λειτουργούσαν ως (μεσάζοντες) πωλητές.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες πούλησαν παράνομα σε τουλάχι-
στον 50 αγοραστές όπλα και πυρομαχικά, το τελευταίο πεντάμηνο.

Σε έρευνες στα σπίτια των δραστών σε Αττική και Αχαΐα οι αστυνομικοί βρήκαν και
κατέσχεσαν 52 πιστόλια και περίστροφα, 15 σπρέι πιπεριού, δύο συσκευές εκκένωσης
(tazer), 5.000 ευρώ και 5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η δεύτερη οργάνωση
Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν τουλάχιστον 19 άτομα, από τα οποία

συνελήφθησαν τα επτά.
Πρόκειται για άνδρες, ηλικίας 23-40 ετών, μεταξύ των οποίων είναι τόσο ο 34χρονος

αρχηγός της οργάνωσης, όσο και ο 29χρονος που συμμετείχε και στην πρώτη οργάνωση
ως συντηρητής-τεχνικός μεταποίησης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και τρεις αγοραστές όπλων, ηλικίας 26, 39 και 67 ετών. Κατ-
ηγορίες αντιμετωπίζουν άλλοι τρεις άνδρες ηλικίας 37, 44 και 64 ετών, καθώς και εννέα
ακόμα άγνωστα άτομα που αναζητούνται.

Για τη σύλληψη των μελών της δεύτερης αυτής εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκαν
χθες το πρωί σε Αττική, Αχαΐα, Ηλεία και Κόρινθο, ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Οπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής αυτής ομάδας εισήγαγαν από το εξωτερικό,
κυρίως από τη Βουλγαρία, γνήσια εργοστασιακά όπλα, τα οποία στη συνέχεια εμπορ-
εύονταν παράνομα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατά κύριο λόγο σε Αττική, Αχαΐα,
Κορινθία και Ηλεία.

Σε έρευνες στα σπίτια των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 πιστόλια και
περίστροφα, πέντε πολεμικά τυφέκια μεταξύ των οποίων τρία Καλάσνικοφ, 156 πυροκρ-
οτητές και 500 μέτρα φυτίλι, 10.500 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12.000 φυσίγγια,
τρία κιλά χάλυβα για την κατασκευή βολίδων, 650 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,
27.555 ευρώ και 35 γραμμάρια χασίς.

Ο 34χρονος αρχηγός της ομάδας είχε υπό τις εντολές του μέλη της οργάνωσης που
μετέβαιναν στη Βουλγαρία ή κατοικούσαν εκεί και παραλάμβαναν τα όπλα. Ο ίδιος μετέ-
βαινε αυτοπροσώπως σε διάφορα σημεία της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιήσει
τις παράνομες αγοραπωλησίες όπλων.

Ο 29χρονος που συμμετείχε και στην πρώτη εγκληματική οργάνωση ήταν ο συντηρητής-
τεχνικός μεταποίησης και επισκευής των όπλων, ο 28χρονος ήταν ο βοηθός του αρχηγού
της οργάνωσης και 29χρονη Βουλγάρα ήταν βοηθός του στις επαφές του στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 23 έως και 57 ετών, αποτελούσαν
τους προμηθευτές όπλων, εισάγοντας τα όπλα από τη Βουλγαρία, ενώ 11 άνδρες ηλικίας
από 37 έως και 63 ετών, ήταν οι πωλητές (μεσάζοντες) των όπλων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες πραγματοποίησαν τουλάχιστον 90
παράνομες αγοραπωλησίες όπλων το τελευταίο πεντάμηνο.

Διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος αρχηγός της δεύτερης οργάνωσης, με δύο από τους
προμηθευτές ηλικίας 36 και 40 ετών, συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που καλλιερ-
γούσε και διακινούσε ναρκωτικά, η οποία εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, ενώ ο 36χρονος είχε συλληφθεί για τη συμμε-
τοχή του σε αυτή και είναι ήδη προφυλακισμένος.

Τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις
που ήταν καταχωρημένες σε τρίτα άτομα, κυρίως αλλοδαπούς (αχυρανθρώπους), ενώ
χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη-συνθηματική φρασεολογία στις συνομιλίες, τόσο
μεταξύ τους, όσο και με τους αγοραστές. Επιπλέον, για τη μεταξύ τους επικοινωνία, σε
πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές εφα-
ρμογές.

Οι δύο οργανώσεις συνεργάζονταν με τη μεθοδολογία των «συγκοινωνούντων
δοχείων»: η πρώτη προμηθευόταν κατά καιρούς όπλα και πυρομαχικά από τη δεύτερη, η
οποία δρούσε σε ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα.

Ο οπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία,
κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη εισα-
γωγή, μεταφορά, κατοχή, διακίνηση, πώληση, αγορά, κατασκευή και τροποποίηση όπλων
και φυσιγγίων και κατοχή ναρκωτικών. 

Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.
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Το «πράσινο φως» έδωσε η ΕΚΤ στο τροποποι-
ημένο σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την
επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

σύμφωνα με κύκλους του ΧΑΑ.
Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο είναι κλειστό εδώ

και περίπου έναν μήνα, ύστερα από την επιβολή των κεφ-
αλαιακών ελέγχων. 

Σήμερα, η ΕΚΤ έστειλε την τελική εισήγησή της και
αποδέχεται να επιβληθούν προσωρινοί περιορισμοί στην
διακίνηση «παλαιού» χρήματος από τους έλληνες επεν-
δυτές για την αγορά μετοχών, αλλά να υπάρχει πλήρης
ελευθερία κινήσεων όσον αφορά στους περιορισμούς
εκροής κεφαλαίων από τους ξένους επενδυτές.

Στην ουσία οι έλληνες επενδυτές θα έχουν τη δυνατότ-
ητα να χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο «φρέσκο»
χρήμα για να αγοράσουν μετοχές. Θα μπορούν να αγο-
ράζουν μετοχές μέσω κατάθεσης μετρητών, μέσω
πώλησης μετοχών που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό του
και μέσω μεταφοράς κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στη
διαπραγμάτευση θα συμμετέχουν και οι τραπεζικές
μετοχές, αφού προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού μετά από αίτημα των εποπτικών
Αρχών για την κατάστασή τους. 

Παράλληλα, για σήμερα το απόγευμα προγραμματίζε-
ται συνάντηση μεταξύ του διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα και του προέδρου της Επιτρ-
οπής Κεφαλαιαγοράς, ευθύνη των οποίων είναι η οριστι-
κή εισήγηση για το πλαίσιο επαναλειτουργίας της κεφα-
λαιαγοράς προς τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών,
προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα
καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο επαναλειτουργίας του
Χρηματιστηρίου. 

Η υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί πιθανόν

σήμερα μέχρι το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Ανάλογα με
το χρόνο έκδοσής της θα αποφασιστεί και η ημέρα
ανοίγματος του Χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, πιθανότερη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 29 Ιουλίου. 

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιθούν συσκέψεις και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να αποφασιστεί αν
και τι είδους περιορισμοί θα επιβληθούν κατά την επανα-
λειτουργία του.

Ανησυχούν οι χρηματιστές
Την έντονη αντίδραση της επενδυτικής κοινότητας προ-

καλούν οι πληροφορίες ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών
ετοιμάζεται να ανοίξει με τους έλληνες επενδυτές να μην
μπορούν να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους καταθετι-
κούς λογαριασμούς για αγορά μετοχών.

Αυτό που φοβούνται οι χρηματιστές είναι μήπως μέσα
από το πλαίσιο επαναλειτουργίας της αγοράς οι πωλή-
σεις είναι ελεύθερες, ενώ οι αγορές θα περνούν μέσα από
το «φίλτρο» των capital controls, γεγονός που θα
οδηγούσε τις τιμές των μετοχών σε σημαντική πτώση.

Οι χρηματιστές τονίζουν ότι η επαναλειτουργία του
Χρηματιστηρίου θα πρέπει να διασφαλίζει την ίση
μεταχείριση αγοραστών και πωλητών, η οποία και αποτε-
λεί τη θεμελιώδη αρχή λειτουργίας του χρηματιστηριακού
θεσμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρηματιστηριακή
αγορά θα πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω έλλειψης εμπι-
στοσύνης και αξιοπιστίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την
εύρυθμη λειτουργία της, την αποτελεσματική διαμόρφω-
ση των τιμών των μετοχών, τη διεθνή της αξιολόγηση και
τις μακροχρόνιες προοπτικές της.

Σύμφωνα με τον ΣΜΕΧΑ στην περίπτωση που η επα-
ναλειτουργία του ΧΑ συνδυασθεί με περιορισμό της
ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαρια-
σμούς, μερικώς ή ολικώς, ο περιορισμός αυτός θα
μειώσει την αγοραστική δύναμη των επενδυτών και θα
αποθαρρύνει την συμμετοχή τους, προσβάλλοντας την
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς με ότι αυτό συνεπάγεται

για την πορεία των τιμών των μετοχών, τη συνέχιση της
λειτουργίας της αγοράς και την αξιοπιστία του ΧΑ γενικό-
τερα.

Ο ΣΜΕΧΑ υπογραμμίζει ότι είναι αντίθετος σε οποιου-
δήποτε είδους περιορισμούς στη λειτουργία του Χρηματι-
στηρίου, οι οποίοι θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις
στην πορεία των τιμών των εισηγμένων εταιριών, στην
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΤΧΣ και των
ασφαλιστικών ταμείων όπου ένα μέρος της περιουσίας
τους είναι επενδυμένο σε εισηγμένους τίτλους, καθώς και
στο σύνολο της αξιοπιστίας του εγχώριου χρηματοοικο-
νομικού μοντέλου.

Ενδεικτική είναι η δήλωση του πρώην προέδρου του
Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) Α.
Μωραϊτάκη ότι «οι short βιάζονται να ανοίξουν το ΧΑ»,
τονίζοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα πρέπει αρχι-
κά να λειτουργήσει ως μία κλειστή αγορά με εισροές και
εκροές εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και
με την εκκαθάριση να γίνεται μόνο από έλληνες θεματο-
φύλακες και τα λεφτά να μην μπορούν να κατατεθούν στο
εξωτερικό όπως ισχύει και για τους Έλληνες. Επισημαίνει
ότι εάν το ΧΑ ανοίξει με εκροές χρημάτων στο εξωτερικό
θα ξανακλείσει πολύ σύντομα και οι μόνοι κερδισμένοι θα
είναι αυτοί που έχουν θέσεις short στα παράγωγα. 

Αυτό που ανησυχεί τους παράγοντες της αγοράς είναι
ότι εάν η λειτουργία της αγοράς ξεκινήσει μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, πιθανόν να λειτουργήσει υπέρ των πωλητών και
ιδιαίτερα υπέρ των ξένων επενδυτών.

Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλει-
τουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΙΛΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΦΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΧΜΕΤΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ

Τι ισχύει για αγορές από το εξωτερικό με
κάρτες και αγορές μέσω ίντερνετ

Χαλαρώνουν οι έλεγχοι μεταφοράς κεφαλαίων και έτσι επι-
τρέπονται οι αγορές από το εξωτερικό με πιστωτικές κάρτες. 

πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Λούκα
Κατσέλη ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχαλο, για όλα τα
θέματα αλλά και για το  πλαίσιο της τελευταίας ΠΝΠ με το οποίο μπορούν να

γίνουν και συναλλαγές αγορών-πληρωμών στο εξωτερικό με χρεωστικές, πιστωτικές
και προπληρωμένες κάρτες, χωρίς τη φυσική παρουσία των κατόχων τους μέχρι του
ημερήσιου ορίου των 300.000 ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha bank,
Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Εθνική Τρ.) και των 90.000 ευρώ για την Αttica Bank. Εξέφρ-
ασε δε την αισιοδοξία της για περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών με
την ολοκλήρωση της υπογραφής της νέας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών.

Σύμφωνα με τον οδηγό που εκδίδει η Ένωση Ελληνικών τραπεζών για τις αγορές
μέσω ίντερνετ αναφέρει: 

«Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου
κάρτα για να κάνω αγορές στο ίντερνετ;

ΝΑΙ, χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό
σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού,
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:

μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα,
εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά

από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, και για τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες συναλλαγών:

αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών,
πληρωμές ξενοδοχείων,
ενοικιάσεις αυτοκινήτων,
πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών,
πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applica-

tions),
πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελμα-

τικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ.) ή/και για επιστημονικά και
λοιπά έντυπα,

πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή βιβλιοθη-
κών, κ.λπ.),

πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων».

Σπάει κάθε ρεκόρ η ανεργία στη Γαλλία

Οι αιτήσεις για
την εγγραφή
στους

καταλόγους των
ανέργων αυξήθηκαν
ξανά τον Ιούνιο στη
Γαλλία, αν και με
βραδύτερο ρυθμό, με
αποτέλεσμα να
καταγραφεί νέο ιστορικό
ρεκόρ, καθώς η
ανάκαμψη των
οικονομικών δεικτών
δεν μεταφράστηκε σε
δημιουργία θέσεων
εργασίας στη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία
της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας της Γαλλίας, ο αριθμός των ανέργων στην μητροπολιτική
Γαλλία ανερχόταν σε 3.553.599 στα τέλη του Ιουνίου, αυξημένος κατά 1.300 ανθρώπους σε
μηνιαία βάση και κατά 4,7% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο η αύξηση των ανέργων επιβραδύνθηκε, δοθείσης της αλματώδους αύξησης των
16.200 προσώπων που είχαν προστεθεί στους καταλόγους των ανέργων τον Μάιο.

Σε μια επικαιροποιημένη εκτίμησή της για την προοπτική της γαλλικής οικονομίας η οποία
δόθηκε στη δημοσιότητα την 18η Ιουνίου, η γαλλική εθνική στατιστική υπηρεσία INSEE
ανέφερε ότι η ανάπτυξη της Γαλλίας το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι αρκετή ώστε να
σταματήσει η αύξηση της ανεργίας, η οποία παραμένει γύρω στο 10% σήμερα.

Η INSEE ανέφερε πως αναμένει η Γαλλία να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% του ΑΕΠ το 2015,
μετά το οριακό 0,2% που καταγράφηκε το 2014. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο
στη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη των πολιτών και την κατανάλωση των νοικοκυριών, αλλά
και την αύξηση των εξαγωγών, κατά την ίδια πηγή.



12-θριάσιο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015
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Οδηγός για το καλοκαίρι του 2015
Τώρα που ο Αντρέας ο Τσίπρας ωρίμασε και πλέον κατάλαβε πως πρέπει

να χρησιμοποιεί επαγγελματίες κωμικούς για το ρόλο του υπουργού, μου φ-
αίνεται πως ήρθε η ώρα να πάμε διακοπές.

TOY ΜΑΝΟY ΒΟΥΛΑΡΙΝΟY

Διακοπές που επειδή θα είναι μάλλον δύσκολες, θα πρέπει να τις περιφρουρήσουμε
πιο σκληρά κι απ’ όσο ο Λαφαζάνης περιφρουρεί την έδρα του (τη βουλευτική εννοώ).
Ιδού κάποιες συμβουλές για να το καταφέρουμε:

1. Δεν μπαίνουμε στο face το book, το twitter και το insta το gram. Καταλαβαίνω πως ένας

από τους βασικούς λόγους για να πάει κάποιος διακοπές είναι το να μπορεί να ποστάρει φω-
τογραφίες προκειμένου να προκαλέσει φθόνο και ενδιαφέροντα σχόλια όπως «αααααα», «τι
ωραία!!!!», «κρίμα που δεν είμαι εκεί», συνοδευμένα από τα αντίστοιχα εμέτικον (αυτές τις
γλυκανάλατες κίτρινες βούλες) με χαμογελάκια και καρδούλες. Επειδή όμως αυτό το καλοκαίρι
είναι γεμάτο από τις ανόητες βεβαιότητες των προσφάτως πολιτικοποιημένων συμπολιτών μας
οι οποίοι νομίζουν πως είναι ενημερωμένοι επειδή έχουν σύνδεση στο ίντερνετ, καλό είναι η ε-
παφή με τα μέσα κοινωνικής ψευδαίσθησης να περιοριστεί. Τα περισσότερα άλλωστε που γρά-
φονται εκεί τον τελευταίο καιρό μοιάζουν με απόψεις ενός φοιτητή της ιατρικής που την πρώτη
του εβδομάδα στη σχολή έχει ξεκάθαρη άποψη για το πώς πρέπει να γίνεται μια εγχείρηση α-
νοικτής καρδιάς.

2. Αποφεύγουμε τον πολιτικό διάλογο και επιστρέφουμε στις συνήθεις και εξαιρετικά ανακο-
υφιστικές καλοκαιρινές συζητήσεις για την κυτταρίτιδα και τις μεταγραφές. Αν πάλι θέλουμε
σώνει και καλά να συζητήσουμε κάτι που να έχει σχέση με την πολιτική επικαιρότητα η υπουρ-
γοποίηση του Παύλου του Χαϊκάλη (η οποία για κάποιο λόγο θεωρείται πιο αστεία από την υπο-
υργοποίηση του Κατρούγκαλου) δίνει μια ανάλαφρη διέξοδο. Ένας καλός τρόπος να απο-
φύγουμε την πολιτική συζήτηση είναι να την ξεκινήσουμε ρωτώντας τον συνομιλητή μας τι έχει
ψηφίσει τα τελευταία 10 χρόνια ή τι εισοδήματα δήλωσε στην εφορία.

3. Αν η μοίρα μας παγιδεύσει και δεν μπορούμε να γλιτώσουμε την πολιτική συζήτηση απο-
φεύγουμε να ξεστομίσουμε τα ονόματα «Τσίπρας», «Σαμαράς», «Βαρουφάκης» και «Ζωή
Κωνσταντοπούλου»... Αντί των παραπάνω ονομάτων και επειδή δεν μπορούμε να τους πούμε
όλους «ακατανόμαστους» ή «νταλάρες» μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις κωδικές ονομασίες
«κωλοτούμπας», «βίσσης», «παπατζής» και «φράου».

4. Αντιθέτως με τα παραπάνω ονόματα φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε όσο πιο συχνά γίνε-
ται τις λέξεις πασπαρτού όπως «αξιοπρέπεια», «ήθος», «πατρίδα» κλπ. Το πλεονέκτημα των
συγκεκριμένων λέξεων είναι πως ο καθένας τους δίνει το νόημα που τον βολεύει και έτσι στο τέ-
λος όλοι είναι ευχαριστημένοι.

5. Αποφεύγουμε τις διακοπές στο εξωτερικό. Η ιδέα οτι σύντομα θα επιστρέψουμε στην
Ελλάδα θα μας βαραίνει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και δεν θα ευχαριστηθούμε καθόλου.
Αντιθέτως, αν είμαστε μετανάστες σε κάποια χώρα του εξωτερικού, ερχόμαστε οπωσδήποτε
πίσω στην πατρίδα έστω και για λίγες μέρες. Η αίσθηση ότι σύντομα θα ξαναφύγουμε θα μας
χαρίσει έναν ακατανίκητο αέρα υπεροχής και αισιοδοξία για το μέλλον.

6. Στις παραλίες φροντίζουμε να κάτσουμε κολλητά στους άλλους λουόμενους ανεξαρτήτως
του μεγέθους της παραλίας. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους κανονικούς ανθρώπους που
δεν έχουν καμία διάθεση να ξαπλώσουν κάτω από τη σκιά του ποδαριού του παλικαριού της
δίπλα παρέας, να απομονωθούν και να απολαύσουν ήρεμα το μπάνιο και την ηλιοθεραπεία
τους. Επίσης όταν διαβάζουμε κάποιο ξενόγλωσσο βιβλίο φροντίζουμε να μην το κρατάμε α-
νάποδα και δεν αμελούμε να γυρνάμε σελίδα σε τακτά και εύλογα χρονικά διαστήματα

7. Αν είμαστε γονείς, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξηγήσουμε στα παιδιά μας πως δεν
είναι οι βασιλιάδες του κόσμου, αν και τα φωνακλάδικα καμάρια πολύ συχνά γεννούν αισθή-
ματα που στο παρελθόν μόνο βασιλιάδες έχουν καταφέρει να γεννήσουν και πιο συγκεκριμέ-
να ο βασιλιάς ο Τζόφρι.

8. Δεν πολυδίνουμε σημασία σε λίστες οδηγιών από ανθρώπους που γράφουν λίστες με οδ-
ηγίες επειδή ξεκίνησαν οι διακοπές τους και δεν έχουν τι άλλο να γράψουν.

Καλό καλοκαίρι (όσο τέλος πάντων έμεινε).

Πώς θα περάσει στον ESM ο πλήρ-
ης έλεγχος των τραπεζών

Ηανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από τον ESM, αν φυσικά ολοκληρ-
ωθεί η συμφωνία με τους εταίρους, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικότατες αλλα-
γές στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Και τούτο καθώς νεότερες πληροφορίες του

Capital.gr επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Κεφάλαιο" για το μοντέλο της ανακεφ-
αλαιοποίησης που σχεδιάζει το επιτελείο του κ. Regling υπό τις ευλογίες του κ. Draghi. 

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο που φέρεται να προτείνεται σε αυτή την πρώτη
φάση των συζητήσεων θυμίζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκε στις τράπεζες το "πα-
κέτο Αλογοσκούφη. Με την έννοια ότι παρασχέθηκαν και μετρητά και εγγυήσεις. Μόνο που αυ-
τή τη φορά οι εγγυήσεις, με τη μορφή ομολογιών θα κατευθυνθούν προς την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα ώστε να λειτουργήσουν ως μία πρόσθετη διασφάλιση της ΕΚΤ για την μεγάλη
έκθεσή της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα μετρητά θα ανακεφαλαιοποίησουν τις τράπε-
ζες μέσω ΑΜΚ αλλά σε αντίθεση με το πακέτο Αλογοσκούφη που οι μετοχές ήταν προνο-
μιούχες, αυτή τη φορά θα εκδοθούν κοινές. Έτσι θα περάσει ουσιαστικά και ο πλήρης μετοχικός
έλεγχος των τραπεζών στον ΕSM.

Αντίστοιχο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα προη-
γούμενα χρόνια. Υπό την έννοια της παροχής εγγυήσεων.  Καθώς υπήρξε ένας χρηματοδο-
τικός συνδυασμός από εγγυήσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν ευνοϊκοί όροι για επενδυτι-
κές παρεμβάσεις. Με άλλα λόγια να καταστούν οι τράπεζες ελκυστικές επενδυτικά για να προ-
σελκύσουν ευρωπαϊκά κυρίως τραπεζικά ιδρύματα. 

Καθώς σαφής στόχος του ESM θα είναι η πώληση μετοχικών πακέτων των ελληνικών τρα-
πεζών που θα περάσουν στον έλεγχό του δεδομένου ότι το ΤΧΣ ως σημερινός μεγαλομέτοχος
θα υποστεί δραματικό dilution. Άλλωστε βασικός στόχος των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτ-
ης είναι να αποκοπεί ο σημερινός δεσμός των τραπεζών με το ελληνικό δημόσιο, αλλά και η
προνομιακή μεταχείριση που θεωρούν ότι έχει υπάρξει προς όφελος επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων. 

Βεβαίως, το dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είναι ακριβώς το σημείο στο ο-
ποίο εντοπίζεται και η αντίδραση των ξένων funds που κατέχουν σημαντικές μετοχικές θέσεις
στις ελληνικές τράπεζες, όπως έγραψε χθες το Capital.gr. Και αναμένεται να υπάρξει ένα δυνα-
μικό μπαρ ντέ φερ με την ΕΚΤ και τον ESM όσο θα εξελίσσονται τα stress tests και ενόψει της
διαμόρφωσης των τελικών σχεδιασμών για τους όρους των ΑΜΚ.

Ρύθμιση "ανάσα" για τις 
ακάλυπτες επιταγές

Περίοδο χάριτος
τουλάχιστον
δύο μηνών ε-

ξετάζει να δώσει η
κυβέρνηση για την
εξόφληση των επιταγών
που βρίσκονται ήδη
χωρίς αντίκρισμα στα
χέρια χιλιάδων επιχειρ-
ηματιών και επαγγελμα-
τιών λόγω των capital
controls.

Η νομοθετική ρύθμιση
που θα αντιμετωπίζει το
εκτεταμένο πλέον πρόβ-
λημα των επιταγών και
θα αναστέλλει τον
κίνδυνο υπαγωγής των
επιχειρηματιών στη
μαύρη λίστα του Τειρ-
εσία, αναμένεται ότι θα
ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο, προσφέροντας "ανάσα" στην αγορά και δίνοντας μικρή πίστωση
χρόνου στους υπόχρεους εκδότες μέχρι να "ανασυνταχθούν". 

Το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών έχει εξελιχθεί σε μάστιγα τον τελευταίο μήνα καθώς
πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν "αδειάσει" από τις εκροές και οι επιταγές βρέθηκαν χωρίς
αντίκρισμα, ενώ πολλές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην αύξηση των
υποχρεώσεων τους λόγω της τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών ελέγχων.

Η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και άλλων φορέων την οποία φέρεται να α-
ποδέχεται το υπουργείο Οικονομικών, είναι να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησής τους μέχρι το τέ-
λος Σεπτεμβρίου, χωρίς οι κάτοχοί τους να κινδυνεύουν με υπαγωγή στον "Τειρεσία".

Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος διαβεβαίωσε χθες η πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών Λούκα Κατσέλη τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κων/νο Μίχαλο. Σύμφωνα με τη
διάταξη που προωθείται, δεν θα μπαίνουν στον "Τειρεσία" μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 οι
εκδότες επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που δεν πληρώθηκαν κατά το χρονικό
διάστημα από 20 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, μετά την τραπεζική αργία περίπου μία
στις τρεις επιταγές που κυκλοφορούν στην αγορά δεν έχουν αντίκρισμα, με αποτέλεσμα αν δεν
αλλάξει ο νόμος που προβλέπει προθεσμία οκτώ ημερών μετά τις 20 Ιουλίου (λήξη τραπεζικής
αργίας) πριν σφραγιστούν, και 30 ημερών πριν από την ενεργοποίηση της μαύρης λίστας του
"Τειρεσία", η αγορά να βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ σοβαρά προβλήματα. 

Ακόμη πιο προωθημένη είναι η εισήγηση του ΠΑΣΟΚ την οποία κατέθεσε η Φώφη Γεν-
νηματά για τις ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές, προτείνοντας να μην αναγγέλλονται ό-
σες επιταγές εκδοθούν ή λήγουν μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2015 εφόσον εξοφληθούν μέχρι και
τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
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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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